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Ecouri dekHi«uniunea 
Noţionalo a Moţilor

Spiritul tancului, flacăra  
mereu vie din su fletu l maţului

Prezenţi la Reuniunea Naţională a Moţilor, ce 
a avut loc recent la Deva, câţiva dintre partici
panţi au avtrt amabilitatea să ne împărtăşească din 
gândurile'şi Părerile lor. lată, în esenţă, ce nc-au 
declarat : , .

•  MIRCEA IO AN PAŞ- 
CU, secretar de stat la 
Ministerul Apărării Na
ţionale, responsabil pen
tru poliţica de apărare şi 
relaţii internaţionale :

„Am venit eu mare 
plăcere şi mai ales din 
respectul pe care-1 am 
pentru moţi, pentru că ei 
reprezintă ceva aparte, o 
zonă de românism nepo
luată de-a lungul vre
murilor — tradiţiile, mo
dul de viaţă, mentalita
tea efc. Totul repre
zintă, cu alte cuvinte, va
lori care trebuie păstra
te aşa cum au fost ele 
de-a lungul istoriei. Am 
venit şi cu multe spe
ranţe, cu încredere în 
viitor .îndeosebi când am 
văzut , ce rădăcini puter
nice sunt pe aceste me
leaguri".

•  TOAN SIMA, pre
şedintele Băncii „Dacia/ 
Felix :

„Manifestarea de astăzi 
este şi un moment de 
satisfacţie personală pen
tru că societatea „A- 
vram lancu" a luat fiin
ţă în cabinetul meu de 
lucru, acum trei ani, 
fiind primul fondator al 
acesteia. Avram lancu 
este o personalitate atât 
de complexă şj import iu
tă a României, încât ar 
f: foarte greu să-l de
scriu în câteva cuvmte. 
In primul rând, foarte 
puţină lume ştie că lan
cu. pe lângă calitatea lui 
de luptător şi revo’uţio- 
nar, a fost un mare vi
zionar, un om cu o cul
tură peste media acelor 
vremuri, un om care â 
ştiut ce să facă pentru 
ca ardelenii să scape de 
iobăgie. Iar, în al doi
lea rând, Avram lancu 
exprimă o cultură pro
prie românească. Banca 
pc care o conduc şi care 
este o bancă românească 
ii datorează mult lui 
Avram lancu, pentru că 
am preluat multe idei din 
gândirea lui. Ceea ce 
dorim noi este însă ca 
drumul lui Avram lancu 
să iui se limiteze la

Viena, ci să fie şi la 
Washington, de undă" se 
dictează cer senin asupra 
ţărilor lumii".

•  AVRAM CRĂCIUN, 
prefectul judeţului Arad: 
„întâlnirea moţilor de 
la Deva, din 13 mai, a 
reprezentat un moment 
deosebit, o stare cum 
numai • Duhul Ianeului 
ne-o poate dărui, o oca
zie extraordinară da a 
reuni moţii de pretutin
deni. Ceea ce s-a în
tâmplat la Deva a fost, 
dacă vreţi, o continuare 
a ceea ce a făcut lancu 
de*a lungul scurtei sale 
vieţi. Să nu uităm că 
Avram lancu a avut doar 
24 de ani când a con
dus destinele unei na
ţiuni, iar noi, aici, nu 
am vrut altceva decât să 
contribuim la renaşterea 
spiritului românesc, la 
progres, la mai bine".

•  VALEBIU TABABA, 
ministrul Agriculturii: 
„13 mai de ia Deva în
seamnă o reluare a ma
rilor probleme pe care le 
au moţii. Din păcate 
uneori vorbim prea mult 
şi facem prea puţin, în
trucât Ţara Moţilor nu 
este o zonă oarecare a 
României. Este o zonă de 
esenţă şi de existentă. 
Sunt foarte multe lucruri 
care trebuie bine luate. , 
în serios, jnai ales în 
ceea ce priveşte fenome
nul de depopularo a zo
nelor Apusenilor. De
popula rea nu s-a petre
cut de-a lungul , istoriei 
decât în ultimii ani ăi 
regimului trecut. Noi tre
buie să găsim' soluţii 
ca oamenii locului să 
rămână în aceste zone. 
Moţii au tradiţie, au , o- 
biceiuri ce constituie va
lori naţionale care tre
buie transmise generaţii
lor viitoare. încă din 
nul 1098, am venit

Au consemnat
VALENTIN NEAGU.
CORNEI. I’OENAR

(Continuare în pag. a 2-a)

• Gigei ajungând acasă :
— Mămico, azi a fost o înghesuială în 

autobuz, încât până şi bărbaţii au călătorit 
în picioare!... -
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LA D E V A
F estiva l N aţional de In te rp re ta re

In perioada 19—21 mai 
a.c„ la Deva are loc
Festivalul Naţional de
Interpretare Instrumenta
lă, destinat concurenţilor 
elevi din şcolile de mu
zică şi arte plastice. Par
ticipă elevi din 31 ju
deţe ale ţării, reprezen
tând clasele I—VIII, in
terpreţi la pian, vioară, 
violă, violoncel şi instru
mente de suflat. Deschi
derea festivă are loc la 
Liceul de Muzică şl Arte 
Plastice Deva, azi, ora 
10. Evoluţia interpreţilor

este urmărită şi apreciată 
de un juriu alcătuit din 
apreciaţi compozitori, 
oameni de cultură şi artă, 
cadre didactice. Gala lau
reaţilor are loc dumini
că, ora 10, la Casa mu
nicipală de cultură Deva. 
Organizatorii manifestă
rii : Inspectoratul Şco
lar Judeţean, Liceul de 
Muzică şi Arte Plastice 
Deva, . cu sprijinul a nu
meroşi sponsori. Vor fi 
acordate aproximativ 80 
premii pe clase şi instru
mente. (M. B.).

Vineri, 19 mai. Vre
mea va doveni din nou 
instabilă, începând din 
vestul ţării. Vor cădea 
Ploi care vor avea ca
racter dc aversă pe arii 
extinse,, însoţite de 
tfeseărc&ri electrice şi,* 
pe alocuri, dc grindi
nă Temperaturile ma
xime Vor marca o scă
dere faţă de ziua pre
cedentă, fiind cuprin
se între 16° şi 26'C, mai 
ridicate, izolat, in sud- 
est.

î  19 MAI 1995
5 •  1 dolar SLA

1 marcă germană 
100 yeni japonezi 

1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc francez 

100 lire italiene
Cursuri de referinţă 'ale Băncii Naţionale 

; a României. .
w .w .w r tW J W / .v .v .v r jv v / iv r iv .

1924 lei 
1340 lei 
2224 lei 
3017 iei 
1604 tei 
376 Iei 
116 tei

O lucrare de mare importanţă actuală: prima praşilă la cartofi, sfeclă 
şi porumb. In fotografie familiile Mazăre şi Onu din Boşorod, în plină ac
ţiune. • . ' : . Foto PAVEL LAZA

I . . .
 ̂ In organizarea Filia
lei judeţene Hunedoara 
a P.S.D.R. şi Fundaţiei 

i „Friederich Ebert“ din 
/ Germania, sâmbătă şi 
> duminică, la Consiliul 
I municipal Deva are loc 
ţ simpozionul cu tema : 
\ „Calitatea şi măsuri de 
ţ protecţie a mediului din 
ţ judeţul Hunedoara. Res- 
 ̂ pectarea normelor de 

1 protecţie mediului 
? constituie o frână în 
.' dezvoltarea economică?", 
j (N. T.). ,

j ZIUA SPORTIVĂ 
j A LICEULUI

|  Acesta este genericul 
|  acţiunii cultural-sporti- 

’ ) ve care are loc astăzi, 
|  19 mai a.c., • la Eiceul 
V Traian din Deva, eu ln- 
ţ cepere de la ora 12. în 
\  program sunt prevăzute 
I manifestări sportive de

! largă audienţă în rân 
dul elevilor. (C. P.).

DE LA 
ASOCIAŢIA 

JUDEŢEANĂ 
DE FOTBAL

Mâine, 20 mai, ora 
9, în Sala Liceului Re
ce bal din Deva va a- 
vea loc adunarea gene
rală' de alegeri a Aso
ciaţiei judeţene de fot
bal, la care participă 
delegaţi şi invitaţi din 
partea echipelor, mem
bri ai Biroului A.J.F. şi 
reprezentantul F. R. F. 
(V. N.).

t

FLASHf
•  INTERVENŢII O- 

PERATIVB. Nu de mult, 
îri oraşul Brad s-a înfiin
ţat Pichetul dg pompieri 
militari. In timpul care 
a trecut de Ia înfiinţare, 
subunitatea a interve
nit operativ şi eficient la 
4 incendii în oraşul Brad 
şi a sprijinit stingerea 
incendiului Izbucnit H 
satul Târnava de Criş, 
Sfl dea Domnul sâ fie

cât mai puţine interven
ţii de acest gen, ale a- 
cestor bravi şi curajoşi 
militari. (AL. j.). .-

•  GONVOGARE. Liga 
pensionarilor din judeţul 
Hunedoara anunţă că în 
ziua de marţi, 23 mai 
a.c., ora 10,. la feasa de 
Sul tură din Deva este 
convocată adunarea ge
nerală pentru dâre as 
seamă, (BT. T,),

•  LANSARE DE CAR
TE. Sâmbătă, 20 ţoai 
as., ora 10, la Şcoala 
Generală Baia de Griş v& 
avea loo lansarea cărţH

„Ecouri zărăndene", an
tologie şcolară - de poe
zie, proză şi folclor; sem
nată de prof. Liviu' Lu- 
cacîu, care realizează ast
fel o carte (tipărită de 
Biblioteca Centrală Peda
gogică Bucureşti) deose
bit de Utilă, care va fi 
fără îndoială apreciată 
cum se cuvine. (M.B.).

•  TITLURI DE PRO
PRIETATE. După cum ne 
spunea dl Mircea Tudo- 
ran, viceprimarul comu
nei Srişeior, în localitate 
S-au acordat 68 de ti

tluri de proprietate, iar 
altele în jur de 50 sunt 
pregătite pentru a fi în
mânate. Măsurarea te- 

. renului — lucrare ce o 
efectuează topometriştii 
Alexandru Moga şi Ioan 
Almăşan — s-a încheiat 
în intravilan şi acum se 
lucrează în afara sate
lor. (TR. B.).

•  MARCAJE, asin gri
ja autorităţilor locale 
din Hunedoara, s-au mar
cat recent aproximativ 
5,5 km străzi, venindu-se 
astfel în sprijinul parti

cipanţilor la traficul ru
tier "din municipiu. în 
acest sens s-a achiziţionat 
de către primărie o ma
şină nouă de marcat 
străzi, utilaj perfor
mant, care rezolvă o pro
blemă importantă pri
vind circulaţia rutieră 
în oraş. (C. P.).

•  REST CU... MONE
DE VECHI. Dl V. Stan, 
din Haţeg, s-a prezentat 
lâ  redacţie aducându-ne 
o monedă pe care fiica 
sa a primit-o, în după- 
amiaza zilei de 15 mai

a.c., ca rest de la cofe
tăria „Violeta" din lo
calitate. Profitând de 
ignoranţa copilului, vân- 
zătoarea i-a dat 100 lei 
rest, dar moneda respec
tivă (care acum se gă
seşte la redacţie — n.n.) 
este fabricată în anul 
1943. Considerăm că o 
asemenea practică se a" 
flă în afara oricărui act 
comercial cinstit. "(N. T.>.

FLASHr
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Spiritul
vie

(Urmare din pag. 1)

intervenţii la guvern 
pentru a nu se vinde pă
mânt în Ţara Moţilor, 
deşi în prezent se curii-, 
pâră pământ de cei care 
vor să înconjoare Munte
le Mare, de cei care vor 
să blocheze văile unde 
Iancu a avut mare forţă 
şi putere. Cei care cum
pără pământ aici nu 
doresc altceva decât a 
depopula zona. Noi, ca 
români, nu avem voie să 
lăsăm ca lucrurile să a- 
jungă acolo unde se do
reşte de către cineva"

•  NICOLAE MOGA, 
primarul oraşului Brad. 
„Întâlnirea moţilor de la 
Deva a reprezentat un 
moment emoţional care 
nu se poate uita o via
ţă întreagă, în care s-a 
putut vedea solidaritatea 
oamenilor de pretutin
deni, născuţi în zona 
Apusenilor1'.

•  IO AN NICOABA, 
Arizona — S.U.A, „La 
întâlnirea de azi s-au a- 
dus multe probleme în 
discuţie, Intre care şi pro
blemele de limbă. Aş 
vrea să vă spun că deşi 
în S.U.A Ungurii sunt 
cu 200 000 mai puţini 
decât în Ardeal, dar hu 
au nici măcar o grădi
niţă pentru copii în lim-
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flaeăra mereu 
sufletul moţului

moţilor, le consider ade
vărate sărbători. Aşa este 
şl era de la Deva, Re 
care o apreciez ca o reu
şită, atât prin proble-
tYifiţţfa c&ţ şi ■
din punctul de vedere al 
prezenţei moţilor. De 
altfel, este firesc, pen
tru că pe noi ;*e-a unit 
întotdeauna steaua lumi
noasă a lui Avram lancu. 
Aceasta înseamnă demni
tate naţi&nală. Unitate 
naţională, cinste şi ome
nie, lucruri de mare ac
tualitate şi importanţă 
pentru toţi românii.

După părerea mea, mă
reţia adunării a fdlt Insă 
umbrită de faptul că in 
Biroul executiv al Con
siliului Naţional al mo
ţilor nu a fost ales nici 
un reprezentant al celor 
ce trăiesc in inima Mun
ţilor Apuseni. Or, cine 
cunoaşte cei mai bine 

n cadrul acţiunilor cui- problemele reale ale celor
turale colaborăm şi cu de la Abrud, Zlatna, Câm- 
societatea cultnral-pa- peni ? Poate ar trebui
triotică Avram Iancu, ca în viitor să ne gândim
fiind o colaborare deo- mai mult la această elies-

ba maghiară. Da noi, 
în Arizona, la ,fr©ntiei« 
mexicană, unde există e 
populaţie minoritară de o 
treime —, nu funcţionea
ză nici o instituţie de 
limbă maternă, ceea ce 
mi se pare normal, pen
tru că, după cum se ştie, 
în S.U.A. limba oficială 
este engleza, care este o 
limbă obligatorie pen
tru fiecare cetăţean. Mă 
întreb de ce nu se în
tâmplă acest lucru şi la 
noir.

•  VASILE BABBU, zia
rist, secretar general aî 
comunităţii românilor din 
Iugoslavia. „Comunita
tea- noastră este o or
ganizaţie culturală care 
luptă pentru păstrarea i* 
dentităţii naţionale a ro
mânilor din Iugoslavia, pe 
toate tărâmurile — al 

informaţiei, religiei, lnvă- 
ământului, culturii etc.
fi

sebită, de aceea am răs
puns cu mare bucurie la 
invitaţia de a fi prezenţi 
la această importantă reu
niune a moţilor. Eu sunt 
pentru prima dată la 
Deva, dar ori de câte ori 
vin în România mă simt 
altfel".

•  NICOLAE OPKEAN, 
primarul oraşnlui Cîmpeni.
„întâlnirile noastre, ale

tiuhe. Ceea ce cred că 
este esenţial pentru So
cietatea „Avram Iancu" 
mai ales acum, când vre
murile sunt destui de 
tulburi, este ca spiritul 
lancului să nu fie um
brit, să dăinuie în sufle
tul şi fapta noastră aşa 
cum Crăişorul ni l-a lă
sat moştenire".

La Deva, în sala festivi 
•  Prefecturii judeţului 
avut loc în urmă cu 2 săp
tămâni, recitalul extraor
dinar al „Cvartetului tran
silvan" din Cluj-Napocâ: 
George Dudea — vioara I, 
Nicuşor Silaghi — vioara a 
II-a, Marius Suărăşân — 
violă, Vasile Jucan — 
violoncel, cvartet «1 cărui 
impresar este, de doi ani, 
cea mal importantă Casă 
de Impresariat în circuitul 
muzical internaţional i 
„Van Walsum Manage
ment" din Londra.

Repertoriul abordat in 
turneele pe care le desfă
şoară în întreaga lume 
(Italia, Austria, Germa
nia, finlanda. Olanda, 
SUA) rate de maximă 
extensie — clasicism, ro
mantism, impresionism, e- 
poca, contemporană iar 
calitatea interpretării, pro
bată constant In cei 8 ani 
da existenţă, a impus „Cvar
tetul transilvan" între pri
mele zece cvartete d-j» 
lume. Publicului devean 
i-a fost dăruită o minu
nată seară muzicală: J. 
Haydn — cvartetul „Cio
cârlia" op. €4 nr. 5; V. A. 
Mozart — „Divertisment" 
K. V. 136 şi cvartetul „Di
sonanţele" K. V. 465; iar 
la bis, o mică şi străluci
toare bijuterie a muzicii 
camerale româneşti — „Joc

din fluier" de T. Grigo- 
riu.

Fie că se află pe urat 
din marile scene de'tws*

S ale lumii, fie că se 
într-un mic oraş 

transilvan, respectul faţă 
de public, exigenţa pro
fesională, plăcerea şi bu
curia de a face muzică 
sunt aceleaşi. Dl Vasile 
Jucan, membra al cvarte
tului, mărturisea mal 
apoi: „Am trăit la Deva 
momente minunate de îm
plinire, de admiraţie a 
unor oameni care ne-au 
arătat cu adevărat un lu
cru esenţial, pe care-1 aş
teptam de mult: aceşti 
oameni minunaţi au o des
chidere indiscutabilă Spre 
actul de cultură, ne-au a- 
rătat că SE POATE. Noi, 
„Cvartetul transilvan", 
credem că am reuşit prin 
concertul nostru să fina
lizăm In mod fericiţ efor
turile dv. Intru realiza
rea spiritualităţii pe care 
locuitorii Devei o merită 
cu prisosinţă".

Nu ne-am fi putut bu
cura de un asemenea ilar 
din partea muzicienilor 
clujeni fără atenţia şi 
sprijinul dlui Coste! Alic, 
preşedintele Consiliului 
Judeţean.

ANA l’ODOR,
muzicolog
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COLECŢIONAR
Cu prilejul Reuniunii 

Naţionale a Moţilor care 
a avut ioc Ia Deva, io 
holul Casei de cu'tnrâ, 
dl Vasile Chiorean a 
prezentat o Interesantă, 
inedită şl valoroasă ex
poziţie, *o istorie a ro
mânilor oglindită în 
medalistică, monede, 
bancnote, decoraţii ci
vile şi militare, meda
lii, insigne, clasice uni
cat ele. — de la Bare- 
bista. DecebaL la ziH 
— cum preciza dumnea
lui. Colecţionarii din 
judeţ pot lua legătura 
cu pasionatul colecţio
nar prin Societatea 
„Avram Iancu", Calea 
Dorobanţilor nr. 70, 
Ctu j-Napoca. (GH. I. N.b

Unul dintre cele mai apreciate cvartete tlin 
lume: „Cvartet transjlvan" din Cluj-Napoca.
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6,30 Ştiri « Seriale •  
Desene animate; 10,00 
O familie foarte drăguţă 
(s); 10,30 Cheers (siteom);
11.00 Frumos şl bogat (s) ; 
11,30 Vremea dorinţei (s);
12.00 Preţul e fierbinte 
(cs); 1240 Duelul fami
liilor ţes); 13,30 Spring. 
field Stor; (s) ; 14,15 San
ta Barbara (s>; 15,05 Pa
siunea ei e crima (S4>);
16.00 Ilona Christen talk-
show: 17,00 Hans Meiser 
talkshow; 18,00 Jeopar-
dy I (cs); 18,30 Intre noi 
(S); 19,00 Frumos şi bo
gat (s/r); 19,45 Ştirb sport, 
meteo; 20,10 Exploziv
(mag.) ; 20,40 Vremuri bu
ne - şi - rele; 21,15 Doc
toriţa ş; ucigaşul (thriller 
SUA, 1994); 23,00 Film •  
Vulturul roşu (SUA, ’87>,

7.30 Ştiri; 9.45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00
Show.ni lui M. Costuma
(r) ; 12,45 Forum (mag.);
14.00 TG5 — ştiri; 1445 
Cotidiene; 14,10 Beautiful
(s) ; 15,20 Complot în fa
milie (show); 17.00 De
sene animate; 19,00 O.K., 
preţul e corect (cs); 20,00 
Roata . norocului (cs);
21.00 Ştiri; 21,25 Circulă 
zvonul (show); 21,40 Pe
deapsa (show); 2,30 Co
tidiene (r); 2,45 Circulă 
zvonul (r); 3,30 Fiecare 
volum (r): 4,30 îngerul (r);|
5.30 Nu doar moda (r);
6.30 Target (r).

matinal cu
sport ; 7,30 Brunch TV 
(mag. TV) ; 10,30 Gimnas
tică matinală; 11,00 A. 
S. (s.p.); 12,00 Treci la
casăI (siteom.); 12,30 Lo- 
ving (s). „Grija mamei"
13.00 Vecinii (s); „Gân 
duri întoarse”; 13,25 Soa
rele Californiei (s); 14.25 
Falcon Crest (s); 15,25 Nu
mai iubire nu! (siteom.); 
15,55 Star Trek (s. SF);
17.00 Legea străzii (sj>);
18.00 Să riscăm ! (cs);
19.00 Totul sau nimic (cs);
20.00 Ştirile, sport, me
teo; 20.30 Roata norocu_ 
Iul (cs); 2145 Fraţi rivali 
(co„ SUA, 1990); 23,05
Ban. fotbal Bundesliga, 
31; 0,00 Tinerele călugă
riţe (f.er., Germania, ’71); 
345 Reluări.

mm
6,30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw ; 740 tn miezul 
afacerilor ; 7,30 Afaceri la 
zi. Ştiri; 9,30 Magazinul 
ştirilor; 10,00 Comerţ
TV; 11,00 Roata banilor 
(rep.); 16,00 Piaţa euro
peană; 19,00 Azi — in
formaţii; 20,00 Ştiri ITN; 
20,30 Săptămâna In ho- 
chei NHL; 2140 Doteli- 
ne show magazin; 2240 
Magazinul ştirilor NBC; 
2340 Show-ul serii, cu 
Jay Leno; 040 Real Per
sonal (tailcshow); t,30 
Ştirile nopţii; 2,00 Timp 
egal — Show politie; 246 
Show-ul serii, cu Jay Le- 
no ; 3,30 Destinaţii de 
vacanţă; 4,00 TalWn* 
Jazz; 4,30 Jirtimy’s (s); 
5,00 Dateline, cu Jane? 
Pauley.

9,30 Eurofun. Magazin 
distractiv; 10,00 Atle
tism •  Magazinul lunii 
mai *95; 12,00 Culturism
•  C.M. 1994 (r>; 13,00
Tenis •  Magazin ATP; 
1340 Eurofun. Magazin 
distractiv; 1440 Moto •  
C.M.; 15,00 Fotbal •  
Cupa UEFA — Retrospec
tivă 1995; 16,00 Ciclism 
Keirin Series ; 18,00 Ar
te marţial* •  Festivalul
de ia Paris-Bcrcy (r); 
1940 Magazinul sportu
rilor cu motor ; 20,30 Bu
letin de ştiri 1; 21,00 
Tractor PuJIing European 
Super Pali de ta Rotter- 

• dani (r); 2240 Box •
Meciuri Internationale; 
«40 VVrestling World Su- 
perstars; 146 Atletism •  
Magazinul lunii mai ’95;

V1NERL 

19 MAI

746 TVM •
«nai; 846 La 
oră; 9,15 Serial •  
ta Barbara (r); 
Curcubeu; 11,30 Aur 
Şi noroi (s/r); 14,10
TVR laşi; 1545 TVR 
Cluj-N.; 16,00 ActnaH- 
tăţi; 1645 Din
afacerilor; 16,45 Lege 
şi fărădelege; 17,00 E- 
misiune in limba ger
mană; 18,00 Pro Pa
tria; 19,06 Serial •  
Edera (ep. 1); 2046 Ac
tualităţi « Meteo •  
Telesport; 20,45 Tezaur 
folcloric; 2145 Viaţa 
parlamentară; 2145
Film •  „Cutremurai” 
(SUA, 1974); 2345 Ac- 
tuaUtăţj; 0,55 Cinema
tograful de noapte •  
„Orhideea sălbatică" — 
2 (S.U.A.).

7,00 La prima oră; 
9,15 Ora de muzici *
10,00 Magazin satelit; 

1140 Telejurnal IVo- d- 
net; 1140 Desene ani
mate; 1240 Cafeneaua 
literară; 13,45 Ritmuri 
muzicale; 15,30 Cultura 
în lume (r); 16,00 De
sene animate; 1640  
Serial •  Şi bogaţH 
plâng; 18,10 Aur şi 
noroi (s); 19,00 Con
certul Orchestrei Na
ţionale Radio; 21,00 
TVM # Mesager; 2340 
Serial •  Santa Barba
ra; 0,15 Bucuriile mu
zicii.

D E  V A S  * 1

9,00 Desene anima
te (r); 9,30 Serial (r). 
• Echipa de şoc; 1040 
Serial (r) • Vegas; 
11,10 Mitică (r); 1140 
Chestiunea zilei (r); 
12,20 Cutia muzicală 
(r); 13,00 Videotext 1 
18,00 Desene animate; 
18,30 Fiim documen
tar f  Managementul 
în afaceri 19,00 Re- 
prrter TEL*: 7 ; 20,09 
Serial • Femeia fan
tastică — op 22; 20,50 
Doar o /aibă să-ţi 
mai spun... 21,00 Tele
jurnal (emisiunea de 
ştiri a TELE 7 abc din 
18 mai); 21,35 Film 
serial •  Kung Fu — 
<'P 24; 22,25 Ţara ni
mănui; 22,35 Chestiu
nea zilei; 23,30 Sta
ruri pentru totdeau
na ; 0,05 Videotext

T V m

9,00 Videotext; 10,00 
Observator •  Antena 
1; 1140 Fiim arii», 
tic •  Răzbunarea pus
tiului"; 13,00 Video
text; 17.00 Observa
tor •  Antena 1; 18,00
Focus •  Ştiri din ac
tualitatea locală; 18,15 
Film artistic e Şe
riful neînduplecat j 
19,45 Videotext.

-~sm
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^  CUVÂNTUL LIDER

REFORMA
PRIVATIZAREA VN ALB Şl NEGRU

Ne aflăm tntr-un moment 
<S& cumpănă marcat de I- 
iminentul „gong" ce va pe
cetlui sfârşitul primului 
«ct al privatizării In Ro
mânia. Revenirea la „ram
pă" va avea loc odată cu 
adoptarea Legii privind 

. accelerarea privatizării. Să 
vedem acum, retrospectiv, 
ce a adus economiei româ
neşti acest „fino del pri
mo tempo"? Din cete cca 
0000 societăţi comerciale, 
d te  numără economia na
ţională, FP.S. a anunţat, 
au de mult, privatizarea 
societăţii cu numărul o 
Ode. Desigur acest număr 
pare a fi o performanţă 
generatoare de optimism. 
Privind Insă dincolo de a- 
parenţe este bine, totuşi» 
să ne păstrăm in teacă 
simţămintele de un 
mism prea exaltat,
In vedere faptul că, te pri
mul rând, capitalul social 
al firmelor privatizate re
prezintă doar 10 la sută 
din .capitalul social total 
al societăţilor comerciale 
din ecohomla naţională. 
Din acest capital social 
total, jumătate este indus 
In regiile autonome, ne
supuse privatizării. Deci 
după doi ani de funcţio
nare a F.P.S., procentul 
de 10 la sută n aetm  semn 
de prea mare „hărnicie'* 
din partea acestui fond. 

-» Dacă aruncăm o privire 
asupra situaţiei schimbului 
de proprietate în celelal- 

..te ţări foste comuniste, a- 
Oâns că, totuşi, nu noi sun- 

<i tem purtătorii „lanternei 
saşii". Bulgaria, de exem
plu, din 3100 de întreprin
deri de stat supuse priva
tizării a trecut In proprie
tate (articulară doar 87, în 
timp ce te Slovacia „ma
rea privatizare" nu este- 
deloc intr-o fază prea a- 
vansată. Abâtftndu-ne aten
ţia de la cei mai „trişti" 
ca noi. observăm că alta 
•  situaţia In cazul Repu
blicii Cehia. Deşi o logică 
primară ne-ar sugestiona 
faptul că o revoluţie „de 
catifea" n-ar avea cum să 
producă schimbări mai ra
dicale şi mai rapide de

cât una plătită cu vieţi o-- 
meneşti, realitatea dă cu 
tifla oricăror speculaţii lo
gice, aşa încât, in prezent. 
In goana ei spre economia 
de piaţă Cehia se uită pes
te umăr înapoi, la târâş- 
grăpişul reformei noastre.

Revenind In stricta actua
litate se observă acum, sub 
iminenta apariţia a Legă 
privind accelerarea privati
zării (LAP), •  adevărată 
„goană după MEBO". Ud 
articol al acestei legi pre
vede că pentru societăţile 
comerciale ce au iniţiat |t  
concretizat privatizarea prte 
contract da schimb eb 
F.PJ» şi de vânzare Qtt 
F.P.S., procesul se va fi
naliza prin metoda în ca
rt aceste a fost început 
Având te vedere acest ar
ticol al LAP, acum aflată 
te proiect, tot mai multe 
firme se grăbesc să prin
dă ultimul „tren" MEBQţ 
spre a scăpa de privatiza
rea tn masă. Avantajul me
todei MEBO nu e mic, dând 
posibilitatea negocierii cu 
FJ?-P. a unor clauze ce 
permit salariaţilor firme
lor ce se privatizează te 
aele priorităţi in ceea ce 
priveşte numărul de CCP 
schimbate pe acţiuni. In 
aşteptarea LAP se poate 
observa cttn partea F.P.P. 
O temporizam a ritmului 
privatizării, temporizare 
reclamată de multe din so
cietăţile ce doresc schim
bul de proprietate. Oricum, 
privatizarea p in  ofertă pte 
bîirii lansată până acum 
de FPJP. « Jost o bună re
petiţie, datorită succesului 
său, pentru privatizarea te 
masă. Aceasta din urmă 
este menită, teoretic, să 
ducă la o accelerare a 
procesului de schimb de 
proprietate  ̂ dând posibili
tatea de a subscrie tot ro
mânului, deci şi celor din 
sectoarele bugetare: Învă
ţământ, sănătate etc. în 
esenţă LAP prevede trans
ferul, cii titlu gratuit că
tre cetăţenii români, al ac
ţiunilor aferente ratei de 
30 la sută din capitalul so
cial al firmei Transferul 
se va face p in  două in

Sd vinâ capitalul!
Oricât ne-am zbate şi ne-am da de ceasul morţii să 

avem legi peste legi, privind privatizarea, un lucru pare 
foarte clar dte capul locului: fără capital este greu să 
urnim lucrurile dte loc. Acest fapt a fost constatat şt la 
privatizarea prin ofertă publică a unor firme, doar cu 
nişte hârtii (CCP) fiind greu de presupus că există o 
motivaţie serioasă pentru a mişca producţia aşa cum 
se doreşte. Ceea ce ne lipseşte acum te mod cert este 
capitalul, respectiv capitalizarea societăţilor comerciale 
care se află lntr-un cerc vicios şi Intr-un perpetuu blo
caj financiar.

Cu toată foamea de capital ce o avem, vedem că 
străinii au mari rezerve şi nu prea se înghesuie să vină 
să investească în România, invocând nesiguranţa câşti
gului şi instabilitatea economică a ţării noastre.

In spatele acestor temeri se ascunde, bănuim, şi 
suspiciunea că am putea deveni potenţiali concurenţi cu 
produsele noastre, deşi le mai stau la îndemână şi alte 
pârghii cu care străinii ne pot monitoriza şi controla, 
Umltându-ne prin restricţii comerţul pe pieţele externe, 
cum au şi făcut-o la unele produse .care aveau trecere 
te Europa. Ca să fim mai concreţi, este suficient să ară
tăm că, în anul trecut, investiţia de capital In ţara noas
tră a fost de numai 650 milioane dolari, mult prea puţin 
faţă de cele 8 miliarde, spre exemplu, care s-au îndrep
tat In acelaşi an spre Ungaria. Se spune şi se aşteaptă 
ca sub acest aspect anul 1995 să fie mult mal rodnic. 
Constatăm însă din păcate că spre sectoarele vitale in 
care re include şi agricultura nu există oferte prea ten
tante. Asta ne obligă că, dacă nu vor să ne „stimuleze" 
străinii, să ne relansăm cu forţe proprii, să orientăm 
mai multe resurse spre refacerea sectoarelor economice 
care au fost demolate cu bună ştiinţă şl acum sunt ui
tate fără nici un fel de justificare. -

NICOLAE TÎRCOB

strumente: carnetul cu 
certificate de proprietate 
(CCP) şi cupoanele nomi
native de privatizare (CNF). 
Valoarea CCP este stabi
lită la 25 mii lei, iar CNP 
va avea o valoare care va 
compensa micşorarea va
lorii CCP (de la 875000 la 
25000 lei). Nu vor primi 
CNP cetăţenii care au fo
losit te procesul de pri
vatizare de până acum cel 
puţin im CCP. Deşi, de
clarativ, generoasă, de fac- 
te,, aplicarea LAP ridică 
multe semne de Întrebare. 
Unui dintre acestea U re
prezintă «i răspunsul la 
întrebarea care m  fi ur
marea In Ipoteza că sub
scrierea contra bani, afe
rentă părţii F.P.&, va fi 
un insucces? In acest caz 
proprietatea de stat, prin 
F.P.&, va rămâne majo
ritară, te multe societăţi 
conferind privatizării de 
masă statteul de pseudo- 
privatizare, prin menţine
rea In continuare a con. 
traiului de stat. încercând 
sa concluzionăm, se poete 

e, te încheiere, că, de- 
ln alte ţări sie blocului 

fost comunist, privatizarea 
a început să ofere perspec
tive dintre cele mai roze, 
alb-negrul situaţiei de Ia 
noi ne îndreptăţeşte să 
vrţra şi să pretindem mai 
mult celor care ne 
conduc pe drumul reformei. 
Asta dacă ntt dorim să a- 
jungem, în ciuda potenţia
lului nostru economic şi 
uman, un fel de colonie 
subdezvoltată a mai ves
ticei Europe. *v" "v

ADRIAN SÂLAGEAN

între censtrucţK-montoj şi activitate hotelierâ

Discuţie cu dl ing. HOR AŢI U OPREA, manager

REP: Dle manager, pete 
tru început spuneţi, pentru 
cititorii cotidianului nostru, 
care sunt activităţile de 
bază specifice firmei pe 
care o conduceţi ?

H.O. j Cuprinzând obiec
tul nostru de activitate în- 
tr-o singură sintagmă, ju
mătate te glumă, jumăta
te te serios, pot spune că 
facem de toate. Este vor
ba de construcţii montaj 
şt reparaţii utilaje de toa
te tipurile, prestări servi
cii te sfera termoflcării, 
confecţiilor metalice şl ti- 
nichigeriei. De asemenea, 
suntem autorizaţi pentru 
producerea de cazane de 
orice tip, până la capaci
tăţi de 120 tone abur. Prin 
intermediul laboratorului e- 
chipat cu aparatură de ra
diaţii gamma, control oltra- 
sonjc ş| control stllosco- 
JMC, putem acorda asisten
ţă tehnica fiind agreaţi de 
LS.CJ.R., Gaze naturale şi 
Control Nedistructiv.

MIC. i Faceţi o scurtă 
prezentare a spaţiilor de 
producţie de care dispune 
Termorep.

H.O.: In momentul de 
faţă dispunem de patru 
mari spaţii de activitate. 
Două dintre acestea sunt 
constituite din atelierele de 
producţie industrială, un
de realizăm întreaga gamă 
de subansamble şl ansam- 
ble ale cazanelor produse 
de noi. Celelalte două spa
ţii suni şantierele de mon
taj şi reparaţii. Şi pentru 
că tot vorbim de ele, aş

aminti aici pe doi dintre 
oamenii de bază ai firmei, 
este vorba de dl Ioan Fer- 
deş — şef şantier Hune
doara şi dl Gheorghe Că- 
tănescu, şef şantier Călan.

REP.: Câteva cuvinte
despe comenzile pe care 
Ie aveţL

H.O.: Ele sunt destui 
de numeroase şi aş amin
ti doar câteva mai impor
tante. Suntem In curs de 
desfăşurare cu lucrări de

mici agregate neindustria
le, „domestice", gen Sie
mens sau Zass, care să fie 
folosite la Încălzirea ca
selor etc 7

H A : Problema stă în 
felul următor. Noi ara pu
tea produce astfel de mi
cro bijuterii termice, dar 
numai până la realizarea 
arzătoarelor specifice. Ne
posedând bani de a crea o 
linie de teste şi omologare 
a acestora am fi nevoiţi

reparaţii Ia F.E. Paroşeni, să le cumpărăm la rândul
la morile de cărbune, elec- 
trofiltre şi cazane. De a- 
semenea dintre ceilalţi be»

S.C. TERMOREP S.A. 
HUNEDOARA

neficiari ai noştri Ia ora 
actuală prestăm servicii 
pentru Siderurgica din Hu
nedoara — lucrări de re
paraţii, Rom-Gaz Tg. Mu
reş — execuţie magistrală 
gaz, destinată pentru Si
derurgica, R.A.G.C.L. Hu
nedoara — lucrări de în
locuire .a vechii reţele ter
mice a oraşului ş.a. Exe
cutăm lucrări la circuitul 
termic de la hotelul Rus
ca» având în fază de ne
gociere o lucrare similară, 
luată de la proiectare la 
finalizare şi valorând cca 
40 milioane lei, pentru ho
telul Sarmis din Deva, 

REP-: Ţinând cont de 
faptul că sunteţi speciali
zaţi pe producţia de ca
zane, nu aveţi cumva po-

nostru. Ele sunt foarte 
scumpe, iar preţul între
gului agregat ar fi cel pu
ţin la lei de ridicat ca ce
le aduse din vest. Neren
tabil I

REP.: înainte de a în
cepe discuţia noastră, v-am 
auzit pomenind ceva de
spre un hotel. Despre ce 
este vorba ?

O.H.: Ştiţi cum este, în 
economia de piaţă trebuie 
să te diversifici şi să te 
dezvolţi, dacă vrei să nu 
dispari. Aici, în incinta 
firmei noastre, la primele 
două nivele am plănuit 
deschiderea unui mie ho- 
tel.EI va fi compus din 24 
de camere cu câte două 
paturi fiecare. întregul ho
tei va dispune de tecăizi- 
ro proprie, preţul unui pat 
fited, credem acum, de 
cca 3500 Iei pe noapte. în
treaga investiţie s-a ridi
cat la peste 40 milioane 
lei. Am vizat ca principali 
clienţi ai hotelului nostru 
producătorii care vin cu

Sprijinirea întreprinderilor mici 
şi mijlocii — doar o gogoriţa elector a* â

Istoria • actualei cooperative meşteşu
găreşti Drum Nou din Hunedoara este 
un drum sinuos şi îndelungat. In anul 
1987, luau fiinţă, din trunchiul fostei 
cooperaţii din oraş, două noi coopera
tive distincte : Metalul şi Drum Nou. 
Imediat după Revoluţie, din Metalul s-au 
desprins Prestarea şi Constructorul, coo
perative cu profila de activitate dife
rite. la  1991, din. vechea cooperativă 
Drum Nou, se mai desprinde coopera
tiva Arta populară, specializată în ţe
serea manuală a covoarelor. A rămas 
actuala cooperativă Drum Nou, la sediul 
căreia stăm de vorbă cu dna loja Geor- 
geta Felicia, preşedinte.

Trecerea de Ia perioada pre Ia cea 
post decembristă, la fel ca şi la omo
loagele ei, â fost făcută fără convulsii. Ia 
Drum Nou păstrându-se structurile de 
conducere de dinainte de 1989. Acest lu
cru a fost posibil datorită formei de pro
prietate de grup pe care cei ce lucrează 
aici, cooperatorii, o aveau şi o au asu
pra patrimoniului organizaţiei. Dintre 
toate cooperativele meşteşugăreşti ce 
fiinţează în municipiul Hunedoara, Drum 
Nou este cea mai mare, posedând 36 de 
unităţi de prestări servicii, unde lucrea
ză cca. 200 de meşteşugari. Obiectul de 
activitate este foarte diversificat, cuprin
zând croitorie pentru bărbaţi şi femei, 
broderie, cizmărie, marochinărie, curăţă
torie chimică şa. Cu toate acestea, ne 
spune dna loja, comenzile de prestări 
servicii de la populaţie sunt departe de 
a acoperi capacităţile cooperaţiei. „Oame
nii nu prea mai vin la noi. Ei preferă 
să-şi cumpere Ia mâna a doua, te loc 
să-şi mai repare haine, încălţăminte, 
produse foarte ieftine, dar şl fără de ca
litate". Este clar că ceea ce sufocă in 
momentul de faţă activitatea la Dram 
Nou este lipsa de comenzi. Totuşi, din 
când In când se mai primeşte câte un 
„balon de oxigen". Este şi cazul actualei

sîbilitatea de a produce şi mărfuri Ia piaţă şi stau în
' Hunedoara mai multe zile. 

îh momentul de faţă avem 
toate aprobările locale, ur
mând ca In curând să o 
obţinem pe aceea din par
tea Ministerului Turismu
lui. ,

ADRIAN SALAGEAN
comenzi de haine militare, în sistem 
„Crolux", executate pentru diverse uni
tăţi de profil din judeţ. Aşa se face că 
anul trecut meşteşugarii de la Drum Nou 
au terminat totuşi activitatea cu un mic 
beneficiu. Cum încă, la noi, drumul pro
ducţiei este lUng, costisitor şi anevoios, 
cei de la Drum Nou, în vederea unor 
atât de necesare câştiguri suplimentare 
şi rapide, şi-au închiriat unor S-R.L.-uri 
o parte din spaţiile deţinute. Numărul 
acestora se ridică, în momentul de faţă. 
Ia 15. Referitor la statutul cooperaţiei, 
dna loja ne-a precizat că din 1990 s-au 
produs totuşi unele schimbări. La Con
gresul cooperaţiei din 1991, for suprem 
al cooperativelor meşteşugăreşti, s-a luat 
hotărârea ca patrimoniul coope-ativelor 
să fie indivizibil. Tot atunci s-a stabilit 
ca 30 de procente din acest patrimoniu 
să fie nominalizat, beneficiari fiind 
membrii cooperatori aleşi în funcţie de 
veniturile realizate şi de vechimea in 
cooperativă. Aceştia, proporţional cu cota 
deţinută, vor primi dividende. în ceea 
ce priveşte Congresul cooperaţiei, ce va 
avea Ioc In acest an, dna loja ne-a spus 
că dezbaterile se vor axa pe necesita
tea grăbirii elaborării Legii cooperaţie  ̂
prin care să se instituie nişte facilităţi 
pentru cooperativele meşteşugăreşti în 
ceea ce priveşte creditele şi valoarea do
bânzilor. „Toate prevederile şi strate
giile menite, chipurile, să vină în spri
jinul întreprinderilor mici şi mijlocii, 
sprijin constând in credite cu dobânzi 
preferenţiale sau de altă natură, nu sunt 
decât vorbe în vânt. Cine a beneficiat 
de ele ? Nimeni din câte ştiu eu 1 Pe 
de altă parte, preţurile la energia ter
mică, electrică, la materiile prime au 
crescut non-stop. Este greu să rezişti 
astfel 1“ — a mai declarat dna loja. Este 
greu să rezişti, într-adevăr.

ADRIAN SALAGEAN

Certificatele
„vâtâmate"

Dna M. Stela din Deva, 
ca şi alţi posesori de car
nete cu certificate de pro
prietate, care au optat pen
tru privatizarea prin ofer
tă publică a S.C. Vidra O- 
răştie, este acum într-o 
mare dilemă: nu ştie ce 
să mai facă în situaţia când 
i-au fost „vătămate" car
netele cu certificate de pro
prietate (CCP) pe care Ie-a 
depus pentru întreaga fa
milie, decupându-i-se din 
fiecare câte un certificat. 
Dorind să folosească ce
lelalte patru certificate ră
mase în fiecare CCP, de
oarece s-a ivit o asemenea 
ocazie, nu s-a acceptat de
cât utilizarea integrală a 
carnetelor. -

Cum se ştie că fiecare 
certificat din carnet cores
punde unui Fond ăl Pro
prietăţii Private, o soluţie 
ar fi plasarea a câte unui 
certificat Ia fiecare fond, 
iar o altă variantă este a- 
ceea dea aştepta înfiinţa
rea unei burse unde să fie 
valorificate certificatele ră
mase. Singura consolare a- 
cum ar fi aceea că suferin
ţa dnei M.S. este împăr
tăşită şi de alţi oameni 
care au sperat că privati
zarea este o afacere bene
fică, oferind şanse egale 
tuturor. (NŢ.)..
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La peste un veac şi ju

mătate de la naşterea lui 
Nicolaâ • Grigorescu este 
Uimitor să constatam că 
geniul său artistic a ştiut 
să se exprime nu numai 
în pictură, ci şi in cuvânt. 
Deşi restrânse ca spaţiu 
şi cu totul nesistematice, 
confesiunile făcute prie
tenilor şi criticilor co
boară cugetarea despre 
artă la adâncimi de ade
văr neîntrecute până la 
ele şi după aceea.

Vorbind despre rapor
turile dintre pictură şi 
obiectul ei, Grigorescu 
nota că, oricât de înzes
traţi am fi, nu vom putea 
vreodată să egalăm ope
ra naturii. Pentru el per
fecţiunea rămâne pururi 
o aspiraţie generatoare de 
mari tensiuni creatoare 
şi niciodată un nivel po
sibil de atins. Şi în a- 
ceastă încercare fiecare 
artist îşi are limitele sa
le fireşti şi insurmonta
bile. Aici este şi deose
birea dintre artiştii mari 
şi artiştii mediocri. Cei 
dintâi, când nu mai au

Lecţiile lui Grigorescu
ce spune, ştiu să tacă, 
iar ceilalţi încep să min
tă. Pentru Grigorescu sin
ceritatea reprezintă _ di
mensiunea cea mai cu- 

-prinzătoare a omului de 
artă. „Fă ce simţi şi a- 
tâta cât simţi" — se a- 
dresează el unui confra
te mai tânăr. Era convins 
că ceea ce nu reuşim să, 
împlinim noi azi o vor 
face cu siguranţă alţii 
mai târziu. In artă ca şi 
în viaţă nimeni nu poa
te avea pretenţia ultimu
lui cuvânt.

Dintre pericolele care 
pot să ameninţe opera 
de artă, Grigorescu a nu
mit două : neîncrederea şi 
lipsa de originalitate. El 
dă exemplul unui pictor 
francez care, mai puţin 
conştient de harul său, 
îşi căuta salvarea în imi
tarea lui Tizian. Luni de 
zile s-a chinuit să desfa

că în bucăţele două ta
blouri ale acestuia spre 
a vedea cum este pregă
tită pânza, care este mi
racolul culorii şi de un
de vine atâta căldură su
fletească. Şi, compătimin- 
du-i încercarea iluzorie, 
pictorul conchide printr-a 
frază care nu putea scân
teia decât în mintea u- 
nui geniu: „E cum ai tă
ia o privighetoare ca să 
vezi cum cântă".

Citind această însem
nare a pictorului, mi-a 
venit în minte povestea 
unei fete care şi-a pro
pus să nu se mărite pâ
nă nu ajunge bucătărea
sa cea mai vestită din 
ţinutul ei. In speranţa 
aceasta, a citit toate căr
ţile de bucate şi a stat 
de vorbă cu cele mai pri
cepute femei în domeniu. 
Dar in zadar, toate am- 
biţiile şi lecturile nu i-au

folosit la nimic. Dispe
rată şi descurajată, s-a 
hotărât să se căsătoreas
că. La venirea primului 
copil, tânăra mamă stă
tea încremeniţă şi nu pu
tea să creadă că a fost 
în stare să zămislească 
o fiinţă atât de frumoa
să fără să citească nici 
mqcar o carte şi fără să 
ceară vreun sfat.

Despre miracolul şL va
loarea spontaneităţii în 
pictură Grigorescu ne-a 
lăsat intr-o sinteză uni
că poate cele mai înţe
lepte. gânduri care s-au 
rostit vreodată. Intr-un 
tablou — spune el — to
tul se naşte la prima in
spiraţie. Când începi sa 
elaborezi cu migală, faci 
mai mult meşteşug de
cât artă. Aşa este şi in 
poezie,. ,fiacă ai pus in
tr-un vers o . tresărire a 
Inimii tale — adaugă pic
torul — să ştii că fi pes
te o mie de ani, cine-l va 
citi, va simţi în inima 
lui bătaia, inimii tale",

SABIN SELAGEA

Sus, pe-un cer de rămurele, 
licăresc cireşele.
Peste dealuri şi vâlcele, 
Ciripit de rândunele 
Vântură depeşele.

ita control de calitate. 
Printre alte-naripate,
A venit şi-o vrăbioară 
Cu-o gentuţă subţioară 
Care a cerut, în şoapte, 
Găzduire pentru-o noapte.

La plecare a lăsat 
Pe-o petală atestat _;
Că cireşele sunt coapte.
Deci sunt bune' de inftncat.

Anii

VLADIMIR POP MARCANU 

TINEREŢEA A DOUA

nu vor mai obosi picioarele,
ochii ;

nu vor mai risipi mărgăritarele, 
fruntea,

în cânt de lumină, 
ieşi-va din humă, senină.

Temple albe
zbura-vor în zare... 

şi pietrele vii,
„nepotrivite-n zidire", 

în fruntea clădirii
luci-vor mai tare.

MANUELA T. AHMIONI-SUCIU

Fotografie document. Liviu Rebreanu (care a debutat editorial la Orăştie) 
alături de poetul localnic Valeriu Bora. -

ELEVI ÎN BIBLIOTECĂ
Este, deja, al cincilea 

an de când Biblioteca Ju
deţeană „Ovid Densusia- 
nu", prin secţia sa pen
tru copii ţi serviciul in
formare, organizează în
tâlniri lunare cu clase de 
elevi din diverse şcoli 
ale municipiului Deva. 
Scopul acestor acţiuni ; 
cunoaşterea surselor şi 
instrumentelor de infor
mare (dicţionare, lexicoa
ne, ' enciclopedii, diverse 
tipuri de bibliografii'etc), 
deprinderea elevilor cu 
folosirea lor, după cum 
ne-a relatat dna Mya 
Goschler de la Bibliote
ca Judeţeană.

Una dintre aceste ac- 
ţiuni, deosebit de aprecia
tă de elevi, este cea, având, 
genericul ,JXn secretele 
informării". Anul acesta

au fost antrenate clase
le a VlI-a de la Şcoala 
Generală Nr. 1 (diriginte 
prof. Carmen Zaharia) şi 
respectiv, Şcoala Genera
lă Nr. 2 (diriginte prof. 
Elena Igna).

Pentru atragerea şi sti
mularea elevilor, la sfâr
şitul anului şcolar va a- 
vea loc un concurs pe cla
s e — „Nu ştim, ne infor
măm.'Ne informăm, ştim", 
care se va. finaliza cu o- 
cazia Zilei copilului la 1 
Iunie ă.c. Aceasta urmă- 
reşte îmbogăţirea cunoş
tinţelor din toate dome
niile pe care un elev tre
buie să le posede (cultu
ră şi civilizaţie, tehnică, 
limba şi literatura româ
nă, matematică etc). Spon
sorii acestei manifestări 
sunt S.N.C. „Crăciun et

Comjf", Editura şi casa de 
comerţ „Regina" SJl.h.

Tot pentru a veni Ia 
sprijinul elevilor, Biblio
teca Judeţeană găzduieş
te la sedţul său ore de 
lectură, organizează me
dalioane literare. Dna O- 
limpia Bogdan menţionea
ză participarea elevilor 
din clasa a IV-a, de ta 
Şcoala Generală Nr. t  
(învăţător Delta Szanto). 
Este înfăţişată viaţa jl 
activitatea unor scriitori 
prin intermediul surselor 
de informare ilusiratipe- 
albume etc, în ciclul ,.€e 
ştim despre ;scriitorii pre
feraţi 7". Se organizează, 
de asemenea, audiţii de 
povestiri şi basme Id ca
re cei mici participă cu 
multă plăcere. '

MINEL BODEA

în manifestările ritua
le ale multor popoare au 
un rol deosebit măştile, 
care sunt forme de ex
presie plastică ale unei 
spiritualităţi obşteşti. Ele 

■' însumează un ansamblu 
de reguli al căror mesaj 
este exprimat prin ima
gine şi derivă din stră
vechi practici şi rituri 
magice, ale acelor forme 
primitive ale religiei când 
oamenii credeau în exis
tenţa unor duhuri ale o- 
biectelor, plantelor, ape
lor etc. Probabil că din 
aceste măşti s-a dezvol
tat teatrul antic (grec şi 
român), şi din care, prin 
jocul inimilor şi Come
dia del’ arte.

în România sunt pur
tate, de obicei, în cadru] 
colindelor în perioada săr
bătorilor de iarnă şi, de 
asemenea, ca măşti ri

tuale în anumite ceremo
nii coregrafice. Teatrul 
popular românesc cu 
măşti (capra, brezoaia, 
sau turca, irozii) nu este 
un teatru simplu, naiv, 
(deşi în epoca modernă 
a devenit, uneori şi lu- 
dic, datorită solicitării 
orăşenilor sau modelelor 
teatrale oferite de oraş), 
ci numai ritual, de aceea 
interpreţii nu sunt ac
tori, ci purtători fideli ai 
tradiţiei, nişte persoane 
care interpretează mitul, 
retrăindu-1, cu scopul de 
invocaţie a unor forţe 
supranaturale, solicitate 
pentru ploaie, recoltă, iZr 
băvlre de molimi etc.

în folclorul românesc 
măştile permit o desfă
şurare liberă a talentu
lui şi imaginaţiei autori
lor, dovedesc din plin 
spiritul inventiv, umorul

de calitate şi bunul gust 
al ţăranului. în confec
ţionarea lor se foloseşte 
ca material de bază bla
na- de oaie şi de capră, 
de iepure, bucăţi de lemn 
de esenţe diferite, stofă, 
pânză, lână, pălării uza
te. Dintre măştile întâl
nite în obiceiurile folclo
rice găsim mai des ur
mătoarele : ’ Masca de 
capră, care are ca. ele
ment esenţial capul, exe
cutat din lemn 5 Gapul 
este acoperit fie cu bla
nă,- fie cu materiale tex
tile. Coarnele sunt natu
rale sau înfăşurate pe 
sârmă sau beţe, cu sto
fă şi aţe colorate. Pentru 
restul măştii — costum, 
care acoperă corpul ce
lui care joacă capra, se 
foloseşte un covor sau o 
cergă.

Masca de urs se folo
seşte mai ales în nordul 
ţării — jocul ursului fiind 
socotit ca aducător de 
noroc pentru casa şi fa
milia în ograda căreia 
juca. Era confecţionată 
din blană, uneori chiar 
de urs, dar mai ales din 
blană de oaie, cu o cu
loare brun-roşcată. Nu 
are podoabe şi accesorii, 
dar este spectaculoasă 
prin masivitatea ei.

Jocul „măştilor" are la- 
origine ritualul străvechi 
de cinstire a morţilor. Se 
mai practică şi acum în 
Vrancea ca „joc al un- 
chiaşilor", care participă 
la dans cu figuri groteşti. 
Acest joc a fost asimilat 
ulterior simbolului jferti- 
lităţii, „moşul" fiind pre
zent aproape în toate 
practicile rituale de acest

gen. în Maramureş în
truchipează puterea, vitali
tatea şi nu rareori eroul 
popular pus pe şotii.

Jocurile cu măşti în o- 
biceiurile de Anul Nou 
şi de Grăciun, pe lângă 
viziunea fabuloasă a lu
mii şi hiperbola care dă 
atmosferă deosebită, prin 
rosturile lor de urare, 
sunt proiectate spre viitor. 
Tot ceremonialul trebuie 
să ducă spre fericirea şi 
binele celui căruia i se 
adresează. De aceea, ele 
creează o atmosferă de ve
selie şi optimism, spe
ranţă In viitor şi gândul 
că dorinţele şi năzuin
ţele se vor împlinii

ALBA BUDEGI, 
elevă în clasa a XHI-a la 
Şcoala Normală „Sabin 

Drăgoi", Deva

NOTA: ALLA BU*
DECI a venit în 1990 
din Donici, raionul Or- 
hei (Basarabia). Este 
cursanta cercului dc 
„Artă populară tradi
ţională românească" de, 
la Clubul elevilor De
va. Deţine premiul I la 
ediţiile 1992 şi 1993, pre
cum şi premiul special 
al juriului la Concursul 
Naţional de la Sibiu, 
Marele Premiu la Ex
poziţia Naţională „Icoa
ne din sufletul copilu
lui'*, Bucureşti, 1995.
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Se împlinesc, luna a- 
ceasta, 25 de ani de când, 
pentru prima oară în a- 
ceastă a doua jumătate 
a sec 20, peste localită-i 

: ţile hunedorene de pe 
cele două maluri ale Mu
reşului, s-au prăvălit 
puhoaiele de ape mătu
rând în calea Icni tot ce 
nu era trainic, provocând 
pagube materiale uriaşe, 
lăsând după ele jale şi 
descurajare, grele ca mâ
lul fetid pe care apele 
l-au depus peste tot pe 
unde au trecut. Drama
tică aniversare 1 Tot a-

cei ale căror proprietăţi 
continuă dincolo de dig 
şi care şi-au exprimat a- 
ceastâ dorinţă şi toată 
lumea a plecat acasă a- 
parent mulţumită. De 
vor mai fi nemulţumiri, 
vom trăi şi vom vedea.

„Plimbarea" de dumi
nică pe digul de Ia Mu
reş, la 'Stretea şi Dobra 
însă n-a fost doar - un 
simplu agrement, mai 
cu seamă că ploua mo- 
căneşte, de durată. Ge
am putut vedea mă tem 
că duce la concluzia că 
n-am învăţat prea multe

0

nul acesta, .în iulie, se 
vor împlini 2# de ani de 
la marile inundaţii din 
1975.

Am învăţat ceva din 
această dublă îneleşta- 

î re cu natura dezlănţuie

J Pentru că anul trecut 
l  convenţiile încheiate de 

sistemul de gospodărire a 
apelor Deva cu diferiţi 
cetăţeni din satele Stre
tea şi Dobra, pentru fo
losirea fânului de pe di
gul de apărare la Mureş 
au născut animozităţi de 
care s-a ocupat şi ziarul 
nostru, duminică, 14 mai, 
l-am însoţit pe dl ring. 
Ioan Rusu şi pe dşoara 
ing. Teodora Băbuţă,; 
din cadrul S.G.A. Deva, 
în activitatea de înche
iere a unor ; asemenea 
Convenţii pe acest an. 
Gonvenţiile s-au .încheiat 
după obiceiul locului cu

din inundaţiile catastro
fale de acum 20—25 de 
ani. Animale mari pasc 
nestingherite pe dig. Ge 
făgaşe creează pe talu- 
zuri copita de vită în a- 
lunecare, nuri greu de 
ştiut. Pe aceste făgaşe 
apa îşi face loc şi roade 
încet şi sigur din corpul 
digului. De mai vin In 
ajutor şi râmătorii, lăsaţi 
nu se ştie de ce slobozi. 
Pe alocuri, zona de pro
tecţie dinspre apă a di
gului a fost transforma
tă în depozit de gunoaie. 
In partea dinspre Do
bra, de la cantonul GFR 
în amonte, pe o distan
ţă de circa 400 de me
tri, zona de protecţie a 
fost erodată de apele 
Mureşului, astfel că din 
ea au mai rămas doar 
circa 10 m până la baza 
digului.

„Va trebui — spune dl

Ioan Rasu, să construim J 
2—3 pinteni în albie ca \ 
să oprim erodarea, dar 
asta nU se va putea de
cât la toamnă, când oa
menii îşi vor strânge re
coltele, căci această' ope
raţie nu se poate face 
decât cu utilaje grele".

De unde va lua S.G.A. 
banii necesari pentru o 
asemenea lucrare,, asta-i 
o altă problemă, căci 
printr-o „autonomie" 
foarte şchioapă, toate ve
niturile acestor sisteme
„curg" către sucursala 
de la Tg. Mureş şi de 
acolo către regia de la 
Bucureşti. Ce le mai sca
pă printre degete regiei 
şi sucursalelor, mai a-
junge şi la sisteme ca 
alocaţie pentrii întreţi
nere şi investiţii.

Să-i lăsăm însă pe cei 
de la Regia Apelor Ro
mâne cu problemele lor 
şi să revenim la modul 
în care cei direct inte
resaţi se îngrijesc de se
curitatea digurilor de a- 
părare împotriva inun
daţiilor. Stretea a fost 
unul din multele sate 
hunedorene de pe Mureş 
care în mai 1970 s-a a- 
flat literalmente sub ape, 
până mai sus de feres- 
trele caselor. Au uitat 
asta stretenii care-şi la
să animalele pe dig? Şi 
dacă s-ar întâmpla nu
mai la Stretea. Dar ima
ginile puteau fi întâlnite 
şi pe digul de apărare a 
Xliei şi BrâZnicului.

Aveţi grijă de dig oa
meni buni I Olandezii au 
făcut o religie din aceas
tă grijă. Să facem şi noi.
E luna mai şi după cum 
vedem Dumnezeu ne 
încearcă iarăşi cu ploi 
din belşug.

ION, CIOCLEI
"•m-

—- Care sunt problemele 
cele mai frecvente cu ca
re se confruntă Garda Fi
nanciară ?

— îndeplinirea atribu
ţiilor conferite de lege, 
realizarea obligaţiilor de 
serviciu în actualul con- 

' text economico-sooial se 
face fără îndoială în co
relaţie directă sau indi
rectă cu unele probleme. 
Dincolo de problemele co
tidiene, cu o semnificaţie 
redusă, merită să aducem 
In prim plan .două cate
gorii de probleme.

In primul rând, baza

modifică sau adaugă la 
lege, în care diverse or
dine sau Circulare vin cu 
interpretări care adaugă 
sau modifică hotărâri ale 
guvernului. Iar atunci când 
instrumentul de lucru este 
legea, iar aceasta nu poa
te fi folosită întotdeauna 
corespunzător, din consi
derentele pe care le-am 
expus, se înţelege de la 
sine care este situaţia.

— Care este evoluţia 
fenomenelor ilegale în 
trim. I ?

— Nu se poate vorbi de 
evoluţia unui fenomen

Discuţie cu dl OLIVIU BÂLUCONI, 
comisar şef al Gărzii Financiare Hunedoara

•  ,  t

Pământul s-a întors la 
adevăraţii lui stăpâni—ţăranii

Duminica trecută, să
tenii din satul - Boholt, 
comuna Şoimuş, au -trăit 
un moment ce va dăi
nui multă vreme in me
moria lor şi, totodată, 
plin de adâncă semnifi
caţie. In ziua respectivă, . 
în cadrul , unei adunări, 
populare ce. a .avut loc. 
la prdaspăt renovatul că
min cultural din locali-. 
tate, unui număr de 150 
de gospodari li s-a în
mânat, actul, ce certifică 
în mod legal dreptul de 
stăpâni ai pământului — 
titlurile de proprietate.

Adunarea n-a avut ni
mic festivist, dar în 
scurtele. lor alocuţiuni, 
dl Laurerfţiu Nistor, pri
marul Şoimuşului şi 
consilierul Remus Mogâ 
au 'ţinut să evoce sem
nificaţia actului respec
tiv, subliniind necesita
tea revigorării satelor, 
redării demnităţii ţăra
nilor, punerii depline în 
valoare a pământului. 
Iar titlurile de proprie
tate oferă cadrul favo
rabil atingerii acestor 
obiective. ,

Oamenii au trecut a- 
poi prin faţa primaru
lui, a secretarului consi
liului local şi a dnei ing. 
Viorica Jula, de' la Cen
trul agricol din Şoimuş, 
cea care a efectuat mă
surarea pământului şî  a 
întocmit documentele ne
cesare reconstituirii drep
tului de proprietate asu
pra pământului, reali
zând o lucrare excelen
tă. Ga Urmare a acestui

fapt, în Boholt numai 
patru cazuri n u . sunt 
clare, încă, dar nu din 
cauza inginerei, ci fiind
că sunt neînţelegeri între 
oameni, acestea ajungând 
în faţa instanţei de ju- 
decaţă. Am constatat că 
în Boholt sunt foarte 
mulţi oameni al , cărpv 
nume de familie ţ este 
Moga şi Chiţiba. Cu unul 
dintre ei, cu dl Ioan Ghi- ; 

- ţiba, âm stat de vorbă, 
imediat după ce a pri
mit titlul de proprietate:

LA BOHOLT, 
COMUNA ŞOIMUŞ

— Aţi primit tot pă
mântul la care aveaţi 
dreptul?

— Da. Trei hectare de 
teren arabil, păşuni şi 
fâneţe şi 30 ari de pă
dure.

Âm sesizat că oamenii 
primeau şi priveau cu 
respect , hârtia marcată 
cu tricolor într-un colţ. 
Un om a încercat să îm- 
păture titlul de proprie
tate pentru a-1 putea in
troduce în buzunar.

— Nu face asta — l-a 
oprit cineva, că se de
teriorează. Eu am să-l 
pun în ramă, căci de a- 
cest act au nevoie şi cei 
ce vin după noi.

Gu ceva peste trei hec
tare a primit şi dl Aurel 
Duca, om de vază în sat. 
Ne-a spus i

— Am de gând să mă 
©cup serios de. lucrarea 
terenului, care mi-a fost

redat. Din această prici
nă am lăsat slujba, ce 
am avut-o la Deva. Gă 
numai dacă ; lucrezi pă- * 
mântui cum trebuie, .îţi |  
dă ceea ce pui pe masa » 
familiei. , I

Am folosit prilejul par- J 
ticipării — în urma in- | 
vitaţiei d.lui prirpar al I 
comunei —  la -momentul j 
de la Boholt şi, tot pe | 
tema aplicării Legii fon- * 
dului funciar, am avut | 
o discuţie mai amplă cu * 
omul din fruntea comu- 1 
nei Şoimuş: -s> • . •

— Am avut dejjmpăr- j
ţit. la oameni circa 1 30# I 
ha teren;’Eu apreciez că, * 
atât comisia .comunală, | 
cât şi cele din sate, au » 
muncit cu răspundere. I 
De aceea, am înmânat J 
până acum, incluzând şi i 
pe cele ce le distribuim I 
astăzi la Boholt, peste j 
760 titluri de proprieta- | 
te. In - circa două luni « 
încheiem aplicarea Legii I 
18/1991. ;

— Gine a efectuat mă- |
surarea pământului — |  
cea mai importantă ac-1 
ţiune în realizarea Legii î 
fondului funciar ? |
, Gpt. Ioan Preutesei, î 
de la armată, topome-1 
triştii Adela Bota, Gher- » 
ghina Luca şi Constantin I 
Ghişa, de la O.G.O.T.A., ! 
precum şi specialiştii de I 
la Centrul agricol — dna J 
Viorica Jula şi dl Dorin > 
Puşa, cărora le mulţu- I 
mim şi prin' ziarul „Gu- J 
vântul liber". |

; ■■..‘-V - v* "'■%
TRAIAN BONDOIl |

materială, iar în al doi
lea rând, cadrul legal, în 
care acţionăm. In ce pri
veşte primul aspect, este 
cunoscut faptul că orice 
desfăşurare a activităţii a- 
cestei instituţii se circum
scrie întregului judeţ şi 
Ca atare avem în dotare 
şapte autoturisme. ' Dato
rită utilizării în timp şi 
in regim de lucru nenor
mat este firesc să inter
vină defecţiuni, să nece
site reparaţii mai mari 
sau mai mici. Din păcate, 
resursele financiare, ne
cesare pentru efectuarea 
unor diverse reparaţii, nu 
se găsesc întotdeauna la- 
timp şi în cuantumul ne
cesar. Să mai arătăm la 
acest capitol, al deficien-.' 
ţelor sub aspectul resurse
lor financiare şi faptul că 
cele şapte autoturisme nu o 
sunt asigurate în condiţii-* 
le în care acestea sunt 
conduse de către comisari. 
Acest minus se pâre este 
şi rezultatul unor deficien
ţe legale. Oricum, indife
rent de natura lor, sunt 
probleme în.» interiorul 
unei instituţii, care nu ar 
trebui să existe. £

In ce priveşte cel de-al 
doilea aspect, funcţionăm 
într-o perioadă în care încă 
legişlâţia este ambiguă, în 
care hotărâri de guvern

sau altul. Nu se poate 
spune că se constată un 
număr mai mare sau mai 
mic de acţiuni « ilegale, 
într-un domeniu sau al
tul. Ele privesc, în gene
ral, disciplina financia
ră, norme de comerţ, o- 
bligaţii la buget şa. Să 
spunem că s-au diminuat 
sau, din contră au crescut 
numeric, ar fi ceva relativ. 
Relativ pentru că pe de o 
parte a crescut numărul 
agenţilor economici, iar 
pe di* altă parte există o 
anumită fluctuaţie pe o li
nie, în general, constantă.

—■ Ce trebuie să cunoas
că mai îndeaproape agen
ţii economici şi totodată 
cumpărătorii ?

— Dacă ar şti, dacă ar 
deţine informaţiile profe
sionale ale Celor ce lucrea
ză în această instituţie şi 
poate că tot ăr greşi une
ori. Insă mult mai puţin 
şi nu cu... intenţie. Aşa 
că trebuie să cunoască cât 
mai bine legea, pentru a 
greşi cât mai puţin şi 
pentru a înţelege cât mai 
bine cât au greşit în tim
pul controlului, dacă nu 
înainte. '-Cumpărătorii să-“şi 
cunoască drepturile, să? se
sizeze organele, de control; 
competente, atunci când 
consideră necesar.

— Ce consideraţi că ar

trebui făcut pentru o dl» 
namizare a activităţii Găr
zii Financiare ?

— Sigur că activitatea 
Gărzii Financiare s-ar pife 
tea dinamiza Aceasta însă| 
ar presupune îndeplinirea 
cel puţin a două condiţii»
0 dotare materială cores
punzătoare, concret dota
rea cu mai multe autotu
risme, ceea ce ar permi
te formarea mai mul tort 
echipe de control, precum® 
şi asigurarea unui salariu» 
corespunzător, în funcţie® 
de pregătire şi natural, 
muncii prestate. Un salată 
riu care să ne mobilizez» 
permanent. Şi una şi alt% 
nu ar fi greu de îndeplf- 
nit, având în vedere că 
această instituţie contră» 
buie substanţial la buge
tul de stat.

— Privind activitate* 
desfăşurată de personală® 
Gărzii Financiare Pe trilB|r
1 1995, dacă puteţi sâ a© 
spuneţi câteva cuvinte «fi 
cum colaboraţi eu cele
lalte organe cu atribuţii 
de control ?

— Comparativ cu peri
oada corespunzătoare anta, 
lui 1994, pe trim.. I 1993P 
realizările valorice a iţ 
crescut, astfel valoarea tot | 
tală a sumelor atrase 
buget se cifre'ază 
41(1000 06o lei, "din 
impozite- şi taxe 4Îî 
lei, confiscări 307 " 
lei.

începând" cu anul 19 
ca obiectiv‘principal, 
vitatea Gărzii Financiari 
se axează pe urmărire* 
respectării prevederilor L®> 
gii 87/1994, cu privire ftţ 
previrjirea şi combatere* 
evaziunii fiscale.

?•’ In acţiunile desfăşurat* 
s-a colaborat bine f® 
funcţie de... specificul, ace»» 
tora cu organele Poliţie® 
Judeţene, municipale s in  
orăşeneşti,- după caz,; c» 
■reprezentanţi ai Oficiului 
pemru - RretOcţiâ Consixma- 
torului, ai. Poliţiei Sani
tare.

CORNEL POENAR

Deva. Bulevardul Decebal, noaptea. „Urmele" farurilor maşinilor pe 
asfalt. Foto : ANTON SOCACIU

ORGANELE VIZATE RĂSPUND
S.G. Minexfor S.A. Deva 

răspunde cererii dlui Ioan 
Ştefan, din comuna Băiţa, 
sat Barbura, 62. Reţinem: 
„Societatea noastră, prin 
secţia Deva, execută lu
crări de redeschidere a pu

ţului de explorare de la 
sectorul Troiţa. Pentru 
completarea efectivelor, au 
fost angajaţi şi pensionari, 
în limita locurilor disponi
bile, oameni cu o bună 
calificare, astfel încât să

corespundă complexităţii 
lucrărilor ce se execută» ; 
Societatea nu poate anga- j 
ja personal peste numărul ; 
planificat, întrucât în pre
zent nu mai sunt locuri 
vacante, nu există posibi
litatea încadrării dlui Şte
fan

-c-saea
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t3.ee Actualităţi; 13,10 Ecleziast 
jfMO TVR Iaşi, CIuj-Napoca şl 
[ra; 16.00 Actualităţi; 1645 Republica
[«Temea — ţara reginei din Saha; 1645 
Turism şi agroturism; 17A0 Em. In lim
ba maghiară; 18.30 Cartea junglei (da.); 
19.90 Uc luni până luni; 13.30 Fata şi 
băieţii m ; 20.00 Actualităţi, meteo,
sport; ă),45 Cu dragostea să nu te jad 

„Cu tine, la distanţă" i 
; 21,40 Gala APTH. Ce- 

remonia decernării premiilor naţionale 
de televiziune. 1994; 2340 
0,05 Cultura ta teme; 045 Fragil.

TVR 2
HM  Actualităţi; 14.10 Politica între 

ideal şi real} 14,40 Videoteca mtdemanu- 
m t *54» Simboluri de ieri şi de azi (do); 
•540 Atlas (r); 1640 Desene animate; 
1648 Şi bogaţi» Plâng (s) ; 1740 Măseaua 
de minte (em. pt. tineret); 1749 Aer şi 
temei (# i  1840 In faţa Dumneavoastră; 
ăftfl» Arte vizuale: 20.3» Tribuifa aon- 
conformiţtilor; 21,0» TVM Mesager; 81,30 
Moda pe meridiane (NBC); 2249 

[ Barbara (s); 2245 Repriza a treia.

MARTI, 23 MAI

i ' TVR 1
7.99 TVM Telematinal; 8.30 La 

oră; Santa Barbara (s/r);
... Străine; 1145 O absenţă îndelun- 
(f. Franţa) î 12,® Desene animate; 
MOI audiţii ; 14,1# TVR laşi şi

Cluj-N.; 164# Fii te însuţi { IT40 
184# Tetul despre muzică 

fes); 18,30 Cartea junglei (d.a.); 19,00
Festivalul „Maria Tănase", ediţia a 
KVlU-a; 19,30 Fata şi băieţii (s); 20.00 
Actualităţi, meteo, sport; 20,45 Film: 
Spovedania (Romănia, 1995); 22,30 Re
flector ; 23,00 Muzicorama; 23,45 Gongl; 
#45 Meridianele dansului.

TVR 2
740 La prima eră; 945 Or» de mu

zică; 10,00 Orăşele Renaşterii (do); 11,00 
Telejurnal WorfdNet; 114# D.a.; 12,00
Menajeria de sticlă (teatru TV/r); 14,00 
Actualităţi; 1440 Planetarii; 15,00 Limbi 
străine; franceza, engleza (r); 16,00 De
sene animate; 1640 Şl bogaţii plâng (s);
17.00 23 de milioane (p. I); 17,40 Aur şi 
noroi (s); 18,30 23 de milioane (P. II);
20.00 Cu cărţile Pe ţaţă; 2140 TVM Me
sager ; 21,30 Intre da şi nu; 2240 Cre
do ; 2345 Noaptea marilor speranţe (tea
tru TV).

MIERCURI. 24 MAZ 
TVR I

7.00 TVM Telematinal; 840 La prima
oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 1045 Vi- 
deolexicon; 11,35 Moda pe meridiane
(do); 12,00 17 clipe ale unei primăveri 
(s/r); 1340 1001 audiţii; 1440 TVR laşi 
şi TVR Cluj-N.; 1640 Fotbal: Univer
sitatea Craieva — Rapid Bucureşti; 1749 
Alte şi Omega.»; 1840 Cartea junglei 
(9Ut); 1940 Festivalul-coucurs JMaria 
Tănase" ; 19,30 Fata şi băieţii (s); 20,00 
Actualităţi, meteo, spori; 2040 Dr. Quinn 
(s); 21,30 Fotbal. Ligă Campionilor : A.C. 
Milan — Ajax Amsterdam (d); 2340
Confluenţe; M# Întâlnirea de la miezul 
nopţii; 0,40 Jazz-Fan.

TVR 2
740 La prim» oră; 945 Ora de mu

zică; 1040 Itinerar german (do); 1140
Telejurnal WorfdNet; 1140 D a.; 12,00 
Gong (r); 1240 Armonii coride; 1340 
Remember rock; 1440 Serialul seriale
lor ; 1540 De liogua latina; 1540 Trio 
Verdeh; 16,00 D a .: 1«48 Ş» bogaţii plâi^ 
(s); 1740 Mlni^co; 1740 Aur şi noroi 
(s); 1840 Em te limba maghiară; 20,0 
f to  IMtemoria; 2040 Turist duh; 2140
TVM Mesager; 2*40 Tradiţii; 224» San
ta Barbara (s); 2245 Un setei de cine
ma: Chaplin necunoscut (p. II); 23,45 
Videoteca moricaii. -

JOI, 25 MAI 
TVR I

7.00 TVM Telematinal; 840 La prima
oră; 9,15 Santa Barbara Cs/t); 10,®
Limbi străine; 1145 Aur şi noroi (S/r, 2 
ep.); 134» 1001 audiţii: 1440 TVR laşi 
şi TVR CIuj N .; 16.10 Argentina — ţar» 
in care s-a născut tangou!; 16,23 Sub 
semnul întrebării ; 17,25 Itinerar iorda
nian; 17,40 Milenium; 1845 Cartea jun
glei (d.a.) ; 1940 Festivalnl-concurs „Ma

rfa Tănase“ ; 1948 Fata şi băieţii (s) ;
20.00 Actualităţi, meteo, sport; 20,® Om ?
bogat, om sărac (s); 21,45 Reflecţii ru
tiere ; 2240 Studioul economic ; 22,40
Muzică populară; 2245 Simpozion; 0,00 
Familia Paliiser (s).

TVR 2
740 La prima ori; 9,15 Ora de mu

zică ; 10,00 America — o privire retro
spectivă (NBC) ; 1140 Telejurnal Worid- 
Net; 1140 D a.; 1240 Caleidoscop; 13,00 
Confluenţe (r); 1340 Ritmuri muzicale ; 
*440 Mag. social: 1540 Limbi străine(r);
16.00 D a.: I6 4 0 . Şl bogaţii plâng (s); 17.00 
Codul de la ora 5 ; 19,00 Em. in limba 
germană; 204» Convieţuiri; 2140 TVM 
Mesager; 2140 Formula 3; 2240 Film: 
Se ivesc zorile (Franţa, 1955); 2345 Bas
chet feminin: Romănia — China (rep. 
a ILa); 045 Bocfc live.

VINERI, 26 MAI 

®VR 1 -
740 TVM Telematinal; 840 La prima 

oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 1040
Cmrcubeu; 114» MTV Greatest Hits; 
124» Aur şi temi (s/r); 13,10 1001 au
diţii; 1440 TVR Saşi şl TVR Cluj-N.; 
1540 Fotbal; Ceahlăul Piatra Neamţ — 
Gloria Bistriţa ; 0,45 Lege şi fărădelege: 
174» Em. te limba germană; 184» Pro 
Patria; 1940 Eder* 0  ep. 2); 20,80 Ac
tualităţi. meteo, speri; 20.45 Festivalul- 
concurs JMaria Ttetese*; 2145 Viaţ*
parlamentară; 21,55 Film: Contract pen
tru crimă (SUA. 1993. P- I); 2345 Ac
tualităţi ; 2345 MTV Eure Top 80 ; 0.45 
Mim: Prostituata (SUA. *90).

TVR 2
7.00 La prima eră ; 945 (Da de 

Zică: 104 » Magazin satelit; 114» 
jurnal WorfdNet; 1140 D.a.; 124# Cale- 
neaua artistică; 13,45 Ritmuri muzicale; 
14,10 Varietăţi; 154» Reţele criminale 
internaţionale (NBC); 154» Cultura te
lume (r); 1640 Da.; 1040 Şi bogaţii 
pl&ng (s); Xf4» Bursa iavenţUlor; 174» 
17 clipe ato ratei primăveri (a, ep. 2);
19.00 Concertul Orchestrei Naţionale Ba
ril»; 2840 Rugby. C.M. r Romănia — 
Canada; 22,30 Hyperion; 234» Santa 
Barbara (s); 045 Baschet feminin. ■

SAMBATA, 27 MAI 

TVR 1
7.00 Bună dimineaţa... de Ia Târgu 

Neamţ; 9,00 Tip-top, mlni-top 1; 10,00

Reîntâlnire cu Black Beauty (ep. 18);
10.30 Fas cu pas (em, de ştiinţă); 11,25
Ecranul; . 1240 Cronegrafii; 1&40 Cu
vinte potrivite; 13,10 1001 audiţii ; 14,10
Turnul Babei: e Da. •  Volei mase..- Ro
mânia -t- Turcia e  volei fem.: Româ
nia — Polonia; 18,30 Mapamond; 19,0» 
Festivalul-concurs JMaria Tănase"; 20,00 
Actualităţi. meteo, sport; 20,® Film: 
Tequila şi Bonetti (SUA, ep. 1); 21,40
Premiile anului *94 la MTV; 2345 Tele
fonul de la miezul nopţii (s); 040 întâl
nire cu Omar Sharii

TVR 2
740 întâlnirea te  sâmbătă. Program 

al TVR CIuj-Napoca; 124» MTV ©isco 
Dance; 13,00 Est Meridian. Magazin de 
sfârşit de săptămână. Program al TVR 
laşi; *640 Desena animate; 1640 Şi bo
gaţii pl&ng (s); 17,® Itinerarli spiritua. 
le: Grecia (|L H); 1740 Serata muzicală 
TV; 2040 Paria# Pe campion! (cs); 
2140 TVM Mesager; 2140 Memento cul
tural ; 224» Badmlnton. Semifinalele
CM; 2240 Santa Barbara (s); 23,ÎS in

şi 945 Jam-magazin.

DUMINICA. 28 MAI 't f

TVR 1
dimineaţă!; 949 Ping,

pongl; 18,00 Fantastica familie Mellop 
(s); 104» Lumină din lumină; 1(49 Me
lodii populare; 1240 Viaţa satului; 13,30 
Atlas; 1448 Actualităţi; 1440 Video- 
magazin. De ia egal la egal. amical...; 
174» Star Trek (s): „Familia"} 1845 A 
doua Românie; 19,15 Robingo (cs): 20,® 
Actualităţi, meteo; 29,® Film: Contract 
pentru crimă (P- U): 22,15 Extragerea 
Loto; 2245 Actualităţi; 22,49 Duminica 
sportivă; 2340 MTV Disc» dance; 23,® 
Maddie şl David (s); 045 Avanpremieră: 
040 Nocturna ttrieă,

. TVR 2
74» 5 x 2 .  Magazin duminical. Program 

te Studioului TVK ten laşi: muzică, u- 
mor, desene animate, speri; 1340 MTV 
Greatest Hits; 1440 Actualităţi; 14,10
Comerţ rock (NBC); 154» Un zâmbet 
pentru vârsta a treia; 15,30 Desene a- 
nimate; 1545 $1 bogaţii plâng (s); 16,25 
Arena AS. ; 2040 Maeştri te teatrului 
la Opera Română; 214» TVM Mesager; 
2140 Descoperirea Planetei; 2240 La
puterea a doua; 22,45 Santa Barbara (s); 
2340 Ovaţii pentru Edith Fiaf.

RTt
64» Seriale, desene a- 

nimate; ltt,55 Disney & 
Co. (da. rep.); 12,15 Ca
lifornia Dreams (s.); 12,45 
Prinţul din Bel-Air (s) ;
12.15 Casa plină (s); 13,45 
O familie puternică (s);
14.15 Cine e şeful aici ?
(S): 14,50 240 Hoheri
(sa.) ; 1540 Knight Bi
ter (Sa.); 1640 A-Team 
(sa.); 17,50 Beverly
HUls, 90210 (s): JMr. 
Walsh pleacă la Was
hington" (p. I ); 18,45
Meirose Place (s): „Psi
hoterapia"; 2040 Mini 
Piayback Show; 2145 O 
nuntă de vis (show); 23,00 
Cum aţi zis ? (show); 
0,® Sâmbătă noaptea la 
RTL; 1.® Cyborg (SUA, 
19®).

CANALE 5
740 Ştiri; 10,00 Fiecare 

volum (r) ; 1040 Nu doar 
moda (r); 1140 Afacere 
încheiată (mag.) ; 11,36
Comisarul Scaii (s-p,); 
12,® Forum (show); 14,® 
Ştiri; 14,40 Prieteni
(mag.); 16,25 Avanpre
miera ; 17,00 Da,; 19,® 
OK, preţul e corect (cs); 
2048 Roata norocului 
(cs); 2140 Ştiri ; 2145
Circulă zvonul (show); 
21,40 Nu uita# periuţa 
de dinţi (show): 840
Ştiri ; 0,40 Pe locul cri
mei (s.p.); 145 Avanpre
miera (r); 245 Cotidiene 
(r) ; 2,® Circulă zvente 
(r); 340 Frontierele ste
rilului (mag.); 440 în
gerul (mag/r); 540 Fie
care volum (r).

SAT 1
640 Seriale şi desene 

animate; 9,15 Baschet 
profesionist (NBA); 10,® 
Puştanii din pivniţă — 
orfanii (dramă SUA, 
1987); 12,15 O damă a- 
proape decentă (f/r); 
1345 Superhuman Samu
rai (s): 1445 Catwalk (s); 
154» Numai Iubire, nu! 
(siteom); 1540 Star Trek 
(s.SF); 1640 Legea stră- 
zii (s.p.); 1740 Totul sau 
nimic (cs); 18,45 Ştirile 
serii; 194» Ban : fotbal 

31); 20,30
norocului (cs);

21,15 Concert !a cerere; 
2340 Maan—O—Mann
(show); 040 Contele Bob- 
by şi nepoatele lui (Da
nemarca, ’74); 1,15 Satis
facţie (SUA, 1981)

NJî.C.
7,® Ştiri NBC; 8,30

Hello Austria. hello 
Vlena ; 9,® Europa Jour
nal ; 1040 Videomoda;
1040 Entertalnment X — 
Press; 11,® blonda
talkshow; 12,® Comerţ 
TV; 13,® Magazinul şti
rilor NBC; 14,® Azi — 
reportaje de pe glob; 
15,® Hochei. Săptămâ
na NHL; 16,® Golf. 
Campionatul european 
Volvo PGA — Paris; 
17,® înot masculin ; 
NCAA (finale); 19,® Azi 
— reportaje de Pe glob;
20,00 Ştiri ITN; 20,30
Ushuala (do); 2140 Da- 
teline — informaţii Ia zi;
22,30 Talkin’Jazz-Patti & 
Tuck dud; 23,30 Show-ul 
serii; 0,30 Late Night.

EUROSPOKT
940 Fotbal. Cupa UEFA 

— retrosp.; 1040 Fotbal. 
Liga Campionilor. Avan
premiera finalei AC Mi
lan -  Ajax Amsterdam; 
1240 Ciclism. Keirin Se- 
ries ; 13,® Box. Titlul 
britanic la' categoria mij
locie ; 1445 Triat ion 1995 
Pro Tour ; 15,45 Moto. 
Calificări Niirburgring; 
16,® Moto. CM de Su- 
perbikes (r); 17,® Auto. 
Magazin Formula 1; 18.15 
Moto. MP te Germaniei 
de la Niirburgring — si- 
decars (d); 19,00 Auto. 
Nascar Series ; 2040 Au
to. Câmp. britanic de 
Superturisme, et. 6 (sel.);
20,30 Auto. CE de cami- 
oane ’95 ; 21,® Mag. spor. 
turilor cu motor.

TV 5
7,® Reflecţii; 9,® Bibi 

şi Prietenii săi (cs); 1045 
Magazin economic; 10,® 
In obiectiv Europa; 11,15 
Ce isterie (cs); 11,45
Magazin olimpic; 12,45 
C. Lamarche (r) ; 13,®
Jurnal F3; 14,05 Ori
zonturi ; 14,30 Taratata
(r); 14,45 In mijlocul 
nopţii (r); 1640 Evada
re (r); 17,10 Genii In 
iarbă; 17,45 Descurcăre
ţii ; 18,15 Luna Park;
18,15 Campionul; 1940
Jurnal TV5; 20,® Asta 
nu se discută; 2040 Jur
nal belgian; 21,® Se
cret de familie (Franţa, 
1992, p .  Ii); 22,30 Festi
val Franţa-Ontario; 2340 
Jurnal F2; 23,40 Pierdut 
din vedere (div.).
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6,40 Seriale, desene a- 
nimate; 8.00 Disney & 
Co. (r); 9,20 Tom & Jer- 
ry copii (d.a.); 11,®
Team Disney (da.); 1240 
înapoi in trecut (s); 13,25 
Căldură tropicală (s,p.); 
1440 Cine e şeful aici? 
(s, 2 ep.) ; 1540 Dădaca 
(SUA, 1993/1994, episod 
pilot); 15,50 Reportajele 
Disney; 17,55 Thunder 
in Paradis (sa.); 18,50
Westerdeich (s); 20,15
Thunder în Paradis (s.a.);
21,15 Iubito, plec pentru 
afaceri (Germania, 1994); 
23,10 Magazin TV Spie- 
gel; 0,00 întrebări-, talk- 
show; 1,00 Kanat - 4
(scurt-metraje, concerte, 
interviuri, clipuri); 2,15 
Kojak (s/r).

740 Ştiri; 10,00 Fron
tierele spiritului; 0 , 0  5 
continente (do) ; 11,25 In 
compania exploratorilor 
(do) ; 12,® Simpsonti (s);
13,15 Superclasament 
(show); 14,® Ştiri; 1440 
Auto, MP de FI al Spa
niei ; 17,30 Duminică plă
cută (show, p. I ) ; 1945 
Bunicul Felice (s); 19,45 
Duminică plăcută (show, 
p. II); 21,00 Ştiri; 21,30 
Stranamore (show); 23,40 
Target (mag.); 0,10 Nu 
doar moda ; 0,40 Flecare 
volum (r); 145 îngerul 
fmag./r); 1,55 Noaptea 
îngerilor (do); 5,00 Chioş
cul de 2iare; 6,30 Fleca
re volum (r).

745 Seriale şi desene 
animate; 845 Star Trek 
(s); 945 Comanda aeria
nă strategică (SUA, 1955); 
1145 Dramul blestema
ţilor (SUA, 1971); 13,15
Poante şi acţiune (show); 
1440 Să-l băgăm pe ad
ministrator in tigaie I 
(Germania, 1971); 15,4Q 
King Kong trăieşte (SUA, 
1986); 1745 Safari (SUA, 
1956); 1945 Roata noro
cului (cs); 20,00 Ştiri, 
sport, meteo ; 2045 Rap ; 
fotbal show; 21,15 Casa- 
nova (melodramă SUA, 
1992); 23,® Discuţie în 
turn ; 040 24 de ore
(rep.); 145 Sclavii din 
New York (SUA, 1988); 
348 Reluări

6,30 Ştiri NBC; 7,® 
Afaceri internaţionale; 
11,® Cronica dezastre
lor; 1140 Amintiri ieri 
amintiri azi; 12,® Co
merţ TV ; 13,® Ushuala 
(do); 14,® Entertain-
ment X-Press; 1440 Des
tinaţii de vacanţă; 15,® 
Azi — informaţii; 16,® 
întâlnire cu presa; 17,00 
Grupul McLaughtin — 
ştiri; 18,® Campioni ai 
Africii de Sud ; 19,00 Cai 
în acţiune (mag. spor
tiv); 1940 X Kulture — 
sporturi extreme; 20,00 
Destinaţii de vacanţă; 
21,® Videomoda: „Mila
nezii" ; 2140 Frontal — 
magazin german; 2240
Talkin’Jazz; 23,® Golf. 
CM; 040 Hochei. NHL;

940 Moto. MP al Ger
maniei de Ia Hockenheim
— calificări (r); 1040
Moto. CM de motociclism 
cu ataş (sidecars); MP 
te Germaniei (rez.); 11,® 
Moto. CM de Superbikes
— German Grand Prix
de la Hockenheim; 12,00 
Moto. Magazin tot-teren;
13,00 Moto. MP a! Ger
maniei de la Niirbur- 
gring (d); *6,30 Mag.
sporturilor cu motor; 
18,® Tractor Pulling. 
European Super Puii, 
Rotterdam; 19,00 Moto. 
MP te Germaniei (r);< 
20,® Atletism. IAAF 
Grand Prix 1995 : New 
York Games (d); 2240
Auto. Campionatul Ger
man de Superturisme;

7,00 Mag. olimpic (r) j 
945 Bibi şi prietenii săi 
(r) ; 10,15 Muzici în ini
mă ; 11,45 Lumea e a 
voastră (var.); 1345
Referinţă; 13,45 Jurnal 
F3; 1440 Secret de fa
milie (f/r); 16,® Festi
val Franţa — Ontario (r); 
1640 Muntele (r); 17,00
Jurnal TV5; 17,10 C. La
marche; 18,® Şcoala fo
nilor (div.); 18,0 Wee- 
kend plăcut; 1940 Jur
nal TV5; 20,® 30 mi
lioane de prieteni; 2040 
Jurnal belgian; 21,00 7 
ten 7 ; 22,® Orele fier- 
binţi ale Montparnasse- 
ului (do) ; 23,00 Jurnal 
F2; 0,00 Domnul Klein 
(f/r); 140 Jurnal Le 
Solr 3.
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Avancronică fotbalistică
Cu şase etape înainte 

de sfârşitul campionatului, 
in Divizia Naţională se 
dispută câteva jocuri deo
sebit de interesante, pen
tru configuraţia clasa
mentului : „U" Cluj — Ka- 
pid, Dinamo — Petrolul, 
Steaua — Inter şi Univ 
Craiova — Oţelul (pentru 
prima parte a clasamen
tului)-şi F. C. Maramureş 
— U.T.A., F.C. Argeş — 
Electroputere, Gloria Bis
triţa F.C. Naţional şi 
F .C. Braşov — Farul (pen
tru evitarea de unele e- 
chipe a periculoaselor lo
curi ale retrogradării sau 
barajului). De remarcat că 
primele trei clasate au 
meciurile pe terenurile 
proprii şi care nu le ri
dică probleme deosebite.

Corvinul, după reconfor
tanta victorie asupra li
derului, se deplasează la 
IF.ELIF Craiova. După câte 
cunoâştem, antrenorii, ju
cătorii abordează şi această 
partidă cu aceeaşi ‘ răs
pundere, ca orice partidă 
dat fiind locul (periculos) 
ocupat de gazde şi care 
vizează doar victoria. Pen
tru hunedoreni şi un punct 
ar fi bun, dar nu şi pentru 
IEELIF ! Oricum, Corvi- 
nui poate juca detaşat, a" 
părându-se bine, ar fi

posibil să-şi surprindă ad
versarul prin contraata
curile periculoase ale ex
tremelor hunodorene.

Fotbaliştii de la Vega 
Deva vor juca la U. M. 
Timişoara, de unde, dat 
fiind forma echipei de la 
poalele cetăţii devene, ne 
aşteptăm la veşti bune, 
antrenorii Ionel Stanca şa 
Nicolae Alexiuc, pregătind 
cum se cuvine şi această 
partidă. Vega Deva ere 
posibilitatea (incredibilă în 
tur) de a se situa pe un 
loc foarte bun, în prima 
jumătate a clasamentului.

In Divizia C, duminică - 
se desfăşoară penultima e- 
tapă, urmând ca joi, 25 
mai a.c., să se încheie 
campionatul, după care 
Minerul C.ertej va partici
pa la meciurile de baraj 
(turul acasă şi returul în 
deplasare), cu echipa de 
pe primul loc în Divizia 
C, din judeţul Alba. Din 
întâlnirile de duminică se 
desprind : Minerul Bărbă- 
teni —- Minerul Aninoasa, 
A.S.A. Aurul Brad — Mi
nerul Ghelari, considerate 
a fi mai echilibrate între 
echipe cu evoluţii apre
ciabile şi în actualul cam
pionat.

S. CERBII

DUPĂ UN JOC FRUMOS, 
APLAUDAT DE SPECTATORI

Vega Deva—Metalul 
Bocşa 5-0 (4-0)

In etapa intermediară 
le miercuri, 17 mai, Vega 
Deva a întâlnit pe sta- 
iionul „Cetate" pe Meta
lul Bocşa, una dintre di- 
rizionarele de tradiţie din 
judeţul vecin, Caraş-Seve- 
rin, care ocupa până la 
îcest joc locul 9 în cla
sament. Şi cu. toate că 
;ra zi de lucru, la stadion 
iu venit mulţi spectatori. 
pi n-au avut ce regreta : 
fotbaliştii deveni şi-au 
mulţumit propriii suporteri 
orintr-u-i ioc avântai de 
jn rid.cat nive. tehnic
‘ntr-un -pirit d; pO vărat 
iair- piay

Atacurile gazdelor se 
succed cu repeziciune la 
poarta lui Perian şi apă
rarea este nevoită sâ ce- 
ieze destul de repede, în 
min. 18, când Cristi Cio- 
oanu reia imparabil ba- 
onul în gol, după ce Ră- 
ios a fost la originea u- 
lei faze de toată frumu- 
;eţea în careul oaspeţilor 
ii din şutul său mingea 
j ajuns la coechipierul său, 
-are n-a mai iertat apă- 
-area metalurgiştilor. Şi 
lupă gol ofensiva localni
cilor continuă cu pase 
precise în adâncime, oe a- 
•ipi, dar şi pe centru şi în 
nin. 23 neobositul Popa 
iprintează pe dreapta şi a- 
juns în apropierea careu 
ui de 16 metri expediază 
m  şut înşelător şi mingea 
ntră sub bară sus, • la 
rinclu şi 2-—6. După ce în 
ninutele 30 şi 37 Elek şi 
lâdos sunt din nou în si- 
uaţii bune de a marca, în 
nin. 41 Elek demarează 
luternic pe stânga, min
gea ajunge la Berindei, 
:are îl pune în bună pozi- 
ie de a marca pe Popa 
i acesta modifică din 
iou tabela de marcaj:
:—0. Şi spre marea sa- 
isfacţie a spectatorilor, în 
nin. 45, la o lovitură de

colţ a gazdelor, de la Be- 
rindei mingea ajunge , la 
Elek aflat în apropierea 
liniei de la careul de 16 m, 
şi acesta neia cu un şut 
puternic, cu o excelentă 
execuţie tehnică, în plasa 
porţii lui Perian : 4—0.

Şi cu toată prestaţia 
(foarte bună) a devenilor, 
în repriza a Ii-a nu se 
mai înscrie decât un sin- : 
gur gol, deşi ocazii au 
fost destule. Chiar în min. 
53, Elek intră în careu, 
este „agăţat" şi lovitura de 
de la., 11 m o ratează tot-el, 
executând plasat, dar în
cet şi portarul a apărat. 
Şi cu toate fazele de poar
tă, frumos lucrate de ju
cătorii gazdă, scorul _ nu 
se mai modifică decât în 
min. 75, când Luca exe
cută o lovitură de la cca 
20 metri, lateral, în mod 
magistral şi scorul este 
majorat la 5—0. Nu s-au 
mai marcat goluri, în 
schimb sfârşitul reprizei 
a II-a a fost mult gustat 
de spectatori, Kădos, Elek, 
Popa, Berindei, alţi co
echipieri de-ai lor au dat 
un apreciat recital fotba
listic. Oaspeţii s-au aflat 
şi ei de câteva ori în a- 
propierea porţii devene, dar 
portarul Rahoveanu, apă
rarea imediată, Neagu, 
Fartusnic, Luca, Stan, D. 
Gabriel s-au descurcat bine 
şi doar în min. 90 oaspe
ţii au avut o bară.

Bun arbitrajul brigăzii 
din Slobozia, cu Vasile 
Bratu (la centru), Andrei 
Marin şi Marian Ene (la 

dinii).
VEGA DEVA : a aliniat 

formaţia: Rahoveanu,
Fartosnie (64 — Tănase), 
D. Gabriel (56 — Davi- 
doni), Neagu, Stan, Berin
dei, Popa, Luca, Ciobanu, 
Rădos, Elek.

SABIN CEKBU

n t a i r a  *
Adresa: 8d  Dirratrie Pompei,9 êctor 2 JJucucsti

Tel: 312.77.01 Fax 312.77.73 ( vi<pa-vis de statiade metrou Pipera) 
! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • •* • • • •»* ]

mai buna calitate la preturile cele mai competitive:

fQ M ttt Maxi-MixPom-Bar, 
alune Duyvis 

10 sortimente;
-conserve legume.ciupcrci.

produse lactate si hranẑ un topite OunyipnB I 
Rari/fer 21sortimente; s"
Jtveaay -coffe cream si frişca;

-biscuiţi si napolitane;
-mărgări na,ulci .mak>neza.sosun;
-orez ambalat;
băuturi răcoritoare si 
apa minerala (cutii);
-comflakes si crema de ciocolata;
-venmith Gnzano-Martini;
bere;
bqueur-uri Mărie Brizard, 

brandyNapoleon; » . .
-vodka Smirnoff; tox insecticid; 

a multe alte produse.
Distribuitorii interesaţi sunt rugaţi sa 
rie contacteze la depozitele noastre . 

»*••• ••*  • • •  • • • • •  • • • • • •  • • « • • • • • • • •  •«
! LyJl.'Ji'ţţ'f de statia de metrou Pipem )

■V i Ih l

NET ■  M

prin magazinul „CENTRAL*1 din Orăştie, 

str- N- Bălcescu- nr 11, telefon 64 7496:

•  TELEVIZOARE COLOR: NEI.ORION,
GOLDSTAR (90 programe, telecomandă, \ 
cu şi fără teletext) . ... ^

•  TELEVIZOARE ALB NEGRU — Bucureşti
•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeşti
•  ARAGAZE — Satu-Mare
•  MAŞINI DE SPALAT — Cugir
•  COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădie

•  GRESIE ŞI FAIANŢĂ — model Italia .
•  VOPSEA, CHIT ŞI DILUANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINA
•  ALTE PRODUSE electronice şi electrocasni- 

ce : filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, 
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz- 
La toate produsele se acordă

GARANŢIE între 1— 3 ani
GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI t 

Produsele se vând cu

P L A T A  ÎN  12 R A T E
pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hunedoara

•« SE ACORDĂ ÎMPRUMUTURI ÎN LEI. 
•• PRIN CASA DE AMANET.

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX ■

S.C.COMSER S.R.L -DISTRIBUITOR AUTORIZAT 
TEL; 716551; 716915,7167-N FAX; 716773
Copiatoare, maşini de scris, calculatoare, 

imprimante, centrate telefonice faxuri, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi cântare electronice, 
reptroproiectoare, papetărie. ^
- ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI! \

s

*

1

S P R I J I N

intru angajare 
absolvenţilor I

'^S'ţhicte,carne si pate 'de ficat; l

în scopul integrării. profesionale a absolvenţilor 
instituţiilor de învăţământ superior, liceal, postliceal, 
profesional, precum şi a şcolilor complementare şl de 
ucenici. Guvernul Bomâniei a emis Ordonanţa 32/19*4, 
prin care agenţii economici care angajează absolvenţii 
respectivi beneficiază de sume de bani (60 la şută 
şi 70 Ia sată din salariul minim brut pe ţari) pen
tru fondul de salarii al unităţii.

Pentru a intra în posesia sumelor, agenţii eco
nomici interesaţi trebuie să încheie o convenţie ca 
Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Hunedoara — 
Deva-

In acest sens vă rugăm să contactaţi, până la 20 
mai 1995, Biroul Judeţean de Medierea Muncii din 
cadrul Oficiului Forţe de Muncă şi Şomaj, pentru în
tocmirea documentelor prevăzute de lege.

Pentru obţinerea modelelor de convenţie vă pu
teţi adresa Oficiului Forţe de Muncă şi Şomaj — Bi
roul Judeţean de Medierea Muncii, str. i Decembrie, 
nr. 12, iar pentru precizări vă puteţi adresa şi tele
fonic la nr. 616151/122 sau 61 10 31/122,

I•• -U

1■ o
I6
I'• .•% .

i !
i i

S.C. GAMA PRESTIMPEX S.R.L. DEVA 
Organizează cele mal frumoase şi tentante 

excursii de I% zile in GRECIA.
informaţii şi înscrieri la sediul firmei din 

Deva, str. D, Zamfircseu, bl. C (TCH) et. 4, tel. 
054/627866 ; 627906, orele 9—17 (sâmbătă 
12), preţ informativ 225 dolari şi 100 dolari in 
IcL

i !
i*

i i

HIDROIZOLATII 
Garanţie 5-12 ani 
CONSTRUCŢII 
INSTALAŢII 
Sunaţi la 612589
S.C. NIDA CONSTRtJCTCOM S.R.L.

I

P
1

I

\ I

I
1

I!
I

i l
! !
) I

UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE
P ijp ifc :  i i r i  liiTj) I I  w ii:'

conform Legii nr. 30/15.11.1990
•  DIRECTOR ECONOMIC 
Condiţii:
— studii superioare în specialitatea 

nanţe-contabilitate
— vechime minimă 5 ani
— fără cazier
Salariul de încadrare foarte atractiv. 
Concursul va avea Ioc în data de 8.06.1995, 

ora 9, Ia sediul unităţii din Orăştie, str. N. 
TituJescu, nr. 60.

Relaţii suplimentare: telefon 054/641040, 
int.233. fax 054 / 64131. (1194)

fi-

1

ii
i«t i
i

*

l!

R. A. ACTIVITATEA ORĂŞTIE 
Cu sediul in Orăştie, Piaţa Victoriei, nr. 19, 

judeţul Hunedoara
în baza H.G. 140/1991 republicată în 

1992, scoate la

următoarele 
] strada:
j •  N. Bălcescu, nr. 5 (fosta cofetărie „Cen- | 
|  trai**), de 184,62 mp, pentru profil Librărie, 
j papetărie, prezentare carte şi vernisaje.

•  N. Bălcescu, nr. 21 (fosta „Consignaţie**),
I de 29,25 mp, pentru profil: Papetărie.

Licitaţia va avea loc în data de 9.06.1995, ! 
| ora 11, la sediul B.A. Activitatea Orăştie. j 

Documentaţia poate fi procurată contra • 
I cost de la sediul regiei.
j Garanţia de participare Ia licitaţie este:
* — pentru spaţiul nr. 1 de 23 890 Iei;
| __ pentru spaţiul nr. 2 de 3 785 Iei şi se va
* plăti la casieria regiei cu cel puţin 3 zile îna- 
| intea datei de ţinere a licitaţiei.
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VANZARI*
CUMPĂRĂRI

•  Vând microbuz Ford 
1,5 T, Diesel, maşină in
jecţie mase plastice 3T, 
casă, grădină Gurahonţ, 
(Tel. 625094, după ora 18.

(150866)
•  Vând casă, curte, gră

dină, anexe gospodăreşti, 
localitatea Batiz. Informa
ţii Hunedoara, tel. 714382.

(150860)
•  Vând mânză în vârstă 

de 1,6 ani, Lesnic, nr. 46.
(150865)

•  Vând ARO 243 Die
sel cu motor Braşov. In
formaţii la tel. 651434, di
mineaţa, sau 650180, sea
ră. . (51085)

. •  Vând maşină de pro
dus cornete pentru în
gheţată, capacitate 2000 
cornete/oră. Tel. 642948.

(51085)
•  Vând maşină înghe

ţată, două capete, Ger
mania. Ilia, str. Unirii, nr. 
17, telefon 195.

(51083)
•  Vând 60 familii al

bine, la preţ convenabil. 
Relaţii, Ilia, str. Libertă
ţii ,nr. 36.

(1083)
•  Vând 1,86 ha teren

Batiz, la şoseaua naţio
nală, extraordinare posi
bilităţi privatizare (con
strucţii). Relaţii luni — 
vineri, 8:—14, tel. 618943. 
(cu Marian). (1082)

•  Vând sufragerie „Mi
raj” (bibliotecă, dulap, 
comodă), masă extensibilă, 
6 scaune, bucătărie „No
na” şi dulap hol. Telefon 
622687. (1071)

•  Vând scaune tapiţate 
(noi), microbuz, boiler 15 
litri (nou), convenabil. 
Telefon 627045, seara.

(150563)
•  Vând (schimb) a-

partament două camere, 
etaj I, ultracentral cu 
garsonieră central) etaj 
I. Vând Opel Kadett ne- 
înmatriculabil, 1600 DM. 
Tel. 623035. (1032)

•  Vând Renault 18, 1600
cmc, an fabricaţie 1982, 
înmatriculat, stare excep
ţională si cumpăr talon 
VW Passat, an 81—83. Tel. 
613954. (1055)

•  Vând motor ARO 
Câmpulung, vagon 5 tone 
mobil, Trabant. Informa
ţii telefon 611209.

' (1044)
•  Vând apartament 4

camere, cartier Gojdu, par
ter. Informaţii telefon
622176. (1025)

• ,  Vând apartament 2 
camere; central. Infor
maţii telefon 623730.

- (1026)
•  Vând sobă, convena

bili Sat Barbura, 62, co
muna Băiţa. (1092)
; •  Vând apartament trei 
camere, Deva, cartier Goj
du, bl. E 21, ap. 78, sc.
4, etaj 4. preţ negociabil. 
■ ■ Ş s V ) . (1094)

•  Vând apartament 2 
camere, bl. 25, sc. I, ap. 
2,. Dacia. Informaţii Gh. 
Doja. nr. 30, Deva.

(1100),
» Vând casă, garaj, gră

dină, Eminescu, 14. Tel 
613970. (15*567) •

•  Vând casă cu gaze 
garaj, dependinţe, po
trivită pentru sediu firmă 
şi două garnituri mobilă. 
Telefon 616654.

(150566)
•  Cumpăr garsonieră, 

exclus Micro, vând con
gelator nou, televizor alb- 
negru, G11400.

(150565)
•  Vând vîcleorecorder

si cameră de luat vederi. 
Tel. 614570. (150564)

•  Vâhd apartament 2
camere, decomandate (lân
gă Lido). Deva, telefon 
614410. (51126)

•  Cumpăr în Hune
doara apartament şi gar
sonieră, parter, etaj I, 
telefon 614570.

(150564)
ii Vând urgent chiar şi 

unei societăţi apartament 
spaţios excelent privati
zare, vad bun. închiriez 
magazie. Tel. 624827.

(51102)
•  Vând umbrele soare 

2 ni diametrul, 33 040 lei, 
tel. 054/624562, 626779.

(51104)
•  Cumpăr talon marca

Volvo tip 343 sport cu 
două uşi. Hunedoara, tel. 
721376. ’ (51105)

•  Vând apartament trei 
camere (lângă teatru), 
etaj 2, relaţii la telefon 
714364, Hunedoara.

, (51081)
•  Cumpăr VW Derby

86, fără talon. Vând mo
tor cutie şi talon VW. 
Tel. 624196. (51036)

•  Vând apartament trei 
camere, decomandate, două 
balcoane, două lifturi ac
ces, zona pieţei. Preţ in
formativ 21 000 000 lei. Tel. 
627086, seara.

(150568)
•  Vând apartament 2

camere, zona gării, Deva. 
Tel. 613719, între orele 
17—18. (51111)

•  Cumpăr talon Peugeot 
sau Renault. Tel. 612892.

CC (51113)
•  Vând Ford Capri în

matriculat, fabricaţie 1981. 
preţ 1100 DM, Tel. 621097.

(1116)
•  Vând casă în . Deva. 

Informaţii la tei. 619596 
sau 611621.

(1120)
•  Vând motor VW Tran- 

sporter, în stare perfectă. 
Orăştie, telefon 641653.

(51128)
•  Vând apartament 2

camere, etaj III, Brad, 
tel. 651674. (609176)

•  Vând apartament 3 
camere, etaj IV, str. Li
liacului, bloc 22, telefon 
627844, dimineaţa >şi tel, 
626048, după ora 18.

; (51132)
•  Vând materiale de

construcţii, boiţari şi că
rămidă,, informaţii Baia 
de Cris, .strada Progresu
lui, nr. 18. (609174)

•  Vând apartament 3
camere, Gurabarza, tel. 
656172, între orele 17— 
19. C (609175)

•  Vând grup conic spa
te şi planetare, spate, pen
tru IMS. Tel. ' 651439, 
Brad. (609177)

•  S.C. Atelierele Cen
trale S.A. Crişeior, cu 
sediul în Crişeior, strada 
Uzinei, nr. 1, vinde la 
licitaţie în data de 29. 05. 
1995, ora 10, la sediul so
cietăţii, mijloace fixe dis
ponibile. Amănunte la 
telefon 651407, interior 123.

(609178)
•  Vând garsonieră, con

fort I, Orăştie, Pricazu- 
lui, tel. 642700, orele 8— 
14, zilele lucrătoare.

(7401)
•  Vând Dacia 1310, Un

garia, fabricaţie 1982, O- 
răştie, V. Babes, 4.

(7402)
•  Vând tractor U 650, 

cu plug şi remorcă, Orăş
tie, tel 041083.

(7403)
•  Vând Trabant 601, 

stare foarte bună, telefon 
714726, după ora 17.

(0684)
•  Vând casă in roşu, 

com. Batiz, nr. 73, teren 
1090 mp, Tel. 711955.

(0685)
• Vând casă cu gaz,

grădină şi vie, Stejarilor, 
70, telefon 71472,6.

(0686)
•  Vând apartament 4 

camere, O.M. 'Tel. 716410.
(0688)

•  Vând apartament 4
camere, faianţă, gresie, 
telefon, 6 milioane. Tel. 
716340 (0689)

•  Vând garnitură hol, 
3,2 L, stare perfectă, preţ 
convenabil. Tel. 715338.

(0690)
•  Vând Opel Kadett, 

neînmatriculat, chioşc a- 
limentar, maşină tricotat 
Singer, orgă Gassio, ca
meră video. Tel. 716333.

(0691)
•  Vând urgent casă în 

localitatea Orăştie, str. 
Plantelor, nr. 55.

(50570)
•  Schimb (vând) ARO 

244 cu ARO carosat. In
formaţii Deva, tel. 618969.

(5l0ţ>5)
ÎNCHIRIERI

0  Caut pentru închiriat 
apartament mobilat sau 
semimobilat. Tel. 621543 

(51024)
•  închiriez cameră mo

bilată, zona Ceangăi. Re
laţii la , tel. 626631.

(51053)
OFERTE 

DE SERVICII
•  s.oTug— .X huT  

nedoara angajează di
rector economic şi' 
secretar dactilograf. 
Tel. 711287.

— , ip0f>74)

0  Executăm la coman
dă cabane din lemn. De
va, telefon 615341.

(51003)
• Executăm barcă pescuit, 

şalupă, paravânturi, ca
mion, caroserie Dacia fur- 
gonetă, toate deosebite, la 
preţ avantajos. Informaţii 
613800. (51075)

•  S.G. Panduru Prod 
SRL Deva anunţă deschi
derea depozitului en gros 
începând ou data de 19 maî 
1995, pe str. N. Xorga (fosta 
7 Noiembrie), preţuri a- 
vantajoase. (105510)
’* "• *“♦ —* —.*•—* — * — * —* —. * — *

• S.G. Imcomex SRL 
Orăştie efectuează, 
transport marfă cu ca
mioane închise de 3, 4,
8, 10, 16 tone. Infor
maţii la tei. 054/ 
647529.
_________________ ( 150918)

•  S.G. Panimex SRL 
Deva, cartier Dacia, 
angajează 8 vânzătoa
re tinere, cu aspect 
plăcut. Tel. 624892/

f/,/. ; (151125)
0  S.C. Prest Serv. 

Crizantema SRL Si- 
meria aduce la cu
noştinţa locuitorilor o- 
raşuli Simeria inten- ' 
ţia de majorare a pre
ţului la transport gu
noi, cu 100 la sută, 
începând cu 1 iunie 
1995. (51130) ţ-

DIVERSE 
•  S.C. „Tatiana Irnex” 

S.R.L. Deva anunţă majo
rarea adaosului comercial 
de Ia 0 — 200 la sută, în
cepând cu data de 17 mâi 
1995. (150864)
—■*—*—*—*—*—*—#—*—*—*—1 

0  Consiliul muni
cipal P.D.S.R. Deva 
anunţă membrii şl 
simpatizanţii săi ţi
nerea adunării de 
alegeri pe data de 27 
mai 1995, ora 9, în 
sala de şedinţe a 
Prefecturii.

(51118)

0  S.C. Proex SRL dia 
Orăştie îşi măreşte a*

dansul comercial de la 
39 la sută la 100 la sută, 
începând cu data de 19 
mal 1995. (51127)

•  S.G Măgurele Exim 
SRL Hucureşci anunţă că 
începând cu data de 15 
iunie 1995. va avea un 
adaos comercial cuprins 
între 1—200 la sută.

(1072)
•  Solicit 8000 DM, 3 

luni, dobândă avantajoasă, 
garanţii cu acte notariale. 
Deva, Horia 54.

(51089)
LICITAŢII

•  Consiliul local al co
munei Băcia organizează 
licitaţie publică în vede- 
reâ executării lucrărilor de 
reparaţii curente la se
diul Consiliului local al- 
comunci Băcia şi cămine
le culturale Băcia şi 
Tâmpa. Licitaţia se orga
nizează la data de 1 iunie 
1995, ora 10, la sediul 
consiliului local. Relaţii la 
telefon 672180.

(151107)
COMEMORA Rr

•  Familia profesor A. 
Chiţei Gheorghe şi fami
lia inginer Pepenar Pe
tru cu adâncă durere a- 
nunţă că s-au scurs 6 
săptămâni de când a tre
cut în nefiinţă aceea care 
a fost

LUPAŞ FLORIC.4,
o persoană care s-a bu
curat de multă demnitate, 
stimă şi preţuire în rân
dul celor care au cunoscu
t-o. Parastasul va avea 
loc la capela din- cimiti
rul ortodox, Eminescu, 
sâmbătă, 20 mai a.c., ora 
18. (51110)

; •  Surorile Paulina, 
Mânuţa şi Aurelia cu 
soţii" Ifelu, Vicenţiu şi 

JRomulus amintesc îm
plinirea a cinci ani de 
la tragicul accident în 
care ne-a părăsit pen
tru totdeauna dragul 
nostru

VIOREL TÂMAŞ 
Dumnezeu să-l o- 

dihnească Jn pace !
(51016)

D E C E S E

•  Copleşiţi de du
rere Victoria soţie, 
Florin fiu, Adi noră, 
Ovidiu nepot anunţă 
încetarea din viaţă a 
dragului lor

TEODOR POPA 
soţ, tată şi bunic, om 
de aleasă omenie Şi 
de neînlocuit. înmor
mântarea 'va avea loc 
sâmbătă, 20 mai, ora 
13, la cimitirul din 
comuna Bucureşci.

(51129)
•  Gu lacrimi şi du

rere ne despărţim de 
cel «are a plecat din
tre noi la drum fără 
întoarcere, un bun 
cumnat şl unchi, om 
de mare omenie şi no
bleţe sufletească.

TEODOR POPA 
Dumnezeu să-l î r  

d Urnească In pace!
1 Familia Leru Girco 

(51129)

REMERO S.A. DEVA 
Cu sediul în Mintia; str. Şantierului, nr. 5

•  ARO 244 Diesel, autocamion ZIL, în 
stare nouă, autobuz RD109 şi alte mijloace 
fixe disponibilizatc.

Informaţii suplimentare la sediul societă
ţii sau la telefoanele 618750, 622036.

S.C. BOVIS S.A. PUI .
Cu sediul în comuna Pui, str. Ponor
Organizează în data de 8 iunie 1995, ora 

10, la sediul societăţii

pentru vânzarea următoarelor:
•  autocamion SRD6135
•  diferite remorci 

• •  alte utilaje. ■■-■■■.-
Lista completă cu utilajele pentru vân

zare şi informaţii suplimentare Ia sediul socie
tăţii din comuna Pui, telefon 140.

Licitaţia sc va repeta în fiecare zi de joi, 
până la vânzarea utilajelor. (15fl03)

CUMPĂR BUREŢI
,,Marasmius oreades“ (bureţi de rouă 

sau bureţi de pajişte), în cantităţi nelimi
tate.

Informaţii :
624860.

str. Cloşca, 29, telefon 
(151090) \ ^

SOCIETATEA COMERCIALA 
„1CSH“ S.A. HUNEDOARA 

Vinde fonduri fixe disponibile. 
Licitaţia va avea loc în ultima vineri 

din lună, ora 12, la Baza de Utilaje.
Informaţii la telefoanele: 713050, 

713051 — interior 229. (151101)

CONSILIUL LOCAL ŞOIMUŞ
Primeşte oferte pentru lucrări de re

paraţii şi întreţineri la unele cămine cul
turale şi şcoli de pe raza comunei Şoimuş, 
până în data de 30 mai 1995.

Informaţii suplimentare... la sediul 
Consiliului local Şoimuş.

R.A.T.P. DEVA
Introduce, începând cu data de 22. 

05. 1995, traseul Local 9 : Micro 15 (Ori
zont) —■ str. M. Eminescu — str. N. Băl- j 
cescu — str. Dorobanţi — Fabrica Pâine \ 
— COMAT Metal — S.C. Matex S.A., cu \ 
plecare la ora 6,30 şi înapoi la ora 15,00.

J S.C. C0MTOUR LOWE SRL
i cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr. 1 
l ANGAJEAZA DE URGENTĂ :
j •  OSPĂTARI CALIFICAT!
j •  MĂCELAR-CARMANGER
f Salariu convenabil.

Relaţii la telefon 621113. (151068)

SUCURSALA MINIERĂ BRAD 
Doreşte să cumpere de la particulari 

1 000 mc lemn de brad, stejar şi salcâm 
pentru lucrări de susţinere minieră.

Licitaţia va avea loc la sediul S.M. 
Brad, strada Independenţei, nr. 2, în ziua 
de 26. 05. 1995, ora 10,00.

Informaţii suplimentare zilnic, între 
orele 7,00—15,00, la telefoane : 651833, 
656450, 650979; ; - ;>• -- j
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